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ع)  ) تیب لها  نآرق و  ءایبنا ،  57قطنم 
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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ع)  ) تیب لها  ربمایپ و  نآرق ،  ترطف ،  71قطنم 

عیرشت قیوشت و  81قطنم 

یناملراپ 85لقع 

ثیدح هس  86اهنت 

؟ تسیچ یسانش  ادخ  88قطنم 

ییوطسرا هفسلف  قطنم و  92دقن 

92قطنم

ییوطسرا قطنم  ياه  97یگژیو 

موهفم تلاصا  نهذ و  101تلاصا 

نیع رب  نهذ  105قابطنا 

عوضوم رازبا و  111تدحو 

ییوطسرا قطنم  مالسلا و  مهیلع  تیب  114لها 

؟ تسا هفسلف  دقاف  مالسا  120ایآ 

ییوطسرا قطنم  تخانش  124ترورض 

تسا ملسم  لاسرا  راچد  ییوطسرا  126قطنم 

؟ دندرکن باختنا  ار  ییوطسرا  قطنم  تیب  لها  134ارچ 

قطنم 136رازبا 

ییوطسرا هفسلف  ضرف  141شیپ 

ثیدح هاگدید  زا  لقع  144دربراک 

ییوطسرا هفسلف  ییانبم  147تاهابتشا 

تیب لها  هاگدید  زا  قولخم  قلاخ و  151هطبار 

داجیا رودص و  156توافت 

ادخ تاذ  روصت  عانتما  دروم  رد  162ثیداحا 

یفسلف لیاسم  تابثا  رد  ناییوطسرا  166شور 

دوجو رد  170تیخنس 

دوجو رد  تیخنس  174کیکشت و 
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ییوطسرا هفسلف  188مسیلاربیل و 

نایئوطسرا 197يرهطم و 

هقف لوصا  ملع  201تایئوطسرا و 

تاّینیع هب  قطنم  نداد  202يرست 

مالک 210هفسلف و 

هتشذگ ثحابم  زا  212هصالخ يا 

اردص گرزب  راکتبا  يرهوج  219تکرح 

هیلاعتم تمکح  گرزب  زایتما  يرهوج  219تکرح 

هلئسم راهچ  رد  اردص  اب  ماگ  هب  224ماگ 

هیشرع رد  دوجو  تدحو  هلأسم  234یسررب 

دوجولا بجاو  دوجو  یگنوگچ  رد  اردص  نخس  242همادا 

 ... اردص نخس  252همادا 

دوجولا هقیقح  تدحو  مود : 270هلأسم 

دنوادخ زا  کیرش  یفن  موس : 278هلأسم 

نآ عفر  مهوت و  کی  مراهچ : 294هلأسم 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هفسلف  لوصا  قطنم و  303لوصا 

زکرم 314هرابرد 
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هیلاعتم تمکح  ینابم  دقن 

باتک تاصخشم 

یضترم يوضر ، هسانشرس : 

هدنروآدرگ .ض ، .س ، هدوزفا :  هسانش 

.ض اه س ، سیون  یپ  میظنت و  هیهت ، يوضر ؛ یضترم  هیلاعتم / تمکح  ینابم  دقن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 روهظ ، رصع  مق : رشن :  تاصخشم 

4-69-6812-964 لایر :   20000 کباش : 

.ص  352 يرهاظ :  تاصخشم 

.يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

ریسفت دقن و  .ق --  1050  - 979 میهاربا ، نبدمحم  يزاریش ، نیدلاردص  عوضوم : 

هیلاعتم تمکح  عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

BBR1121/ر6ن7 1380 هرگنک :  يدنب  هدر 

1934701 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2

همدقم

باتک هک  نآ  زا  شیپ  ناسنا .» ناـهج و  نییبت   » باـتک رب  تسا  يا  همدـقم  رتفد  نیا  اریز  همدـقم ؛» رب  يا  همدـقم   » مسیونب تسا  رتهب 
ور هبور  شسرپ  نیا  اب  هزوح  رد  .مدرک  یم  سیردت  هاگشناد  هزوح و  رد  ار  نآ  بلاطم  دوش  رشتنم  پاچ و  باتک  لکش  هب  روکذم 

نیمه ارچ  دندیسرپ : یم  زین  هاگشناد  رد  و  دینک ؟ یمن  سیردت  موسرم  لاور  سونأم و  بلاق  رد  ار  ناسنا  ناهج و  ارچ  هک  مدش  یم 
؟ دینک یمن  سیردت  هدش  بیوصت  هک  ار  فراعم  نتم 

منک یسررب  حرطم و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفسلف  قباطم  ار  عوضوم  نیا  مهاوخ  یم  نم  متفگ : یم  لاؤس  ود  ره  خساپ  رد 
.هدش یمالسا  ییوطسرا  هفسلف  ای  ییوطسرا  هفسلف  ساسا  رب  هن 

هک مداد  یم  فاصنا  مدوخ  رکف  رد  تسا و  هدنهد  ناکت  نارگ و  تخـس  نم  نابطاخم  يارب  نخـس  نیا  مدید  یم  متـسناد و  یم  اّما 
هفـسلف  » مان هب  اه  هاگآدوخان  اه و  هاـگآدوخ  رد  ناور ، نهذ و  ره  رد  ناـمز ، ناـکم و  ره  رد  هک  يا  هفـسلف  اریز  دـنراد ؛ قح  ناـنآ 

.مهد یم  نآ  هب  هدش » یمالسا  ییوطسرا  هفسلف   » ناونع نم  کنیا  هدش  هتخانش  یمالسا »

نیا بجع  دـهد : مکح  نم  تیموکحم  رب  زاغآ  نامه  رد  تشاد  قح  بطاخم  مدوب و  هاـگآ  مراـتفگ  یـسونأمان  تنمیه و  هب  مدوخ 
يراوزبس یجاح  نیهلأتملا ، ردص  یباراف ، انیس ، نبا  نوچ  یناگرزب  اب  هک  تسا  يدروخرب  راتفر و  هچ  نیا  تسا !؟ ینخـس  هچ  رگید 

! دوش یم  یفّرعم  هدش » یمالسا   » لب یمالسا  هن  ناش  هفسلف  و  دوش !؟ یم  ...و 

رخافم ناگرزب و  رگم  دیوگب : نآ  رب  نوزفا  دـنک و  رارکت  نم  دروم  رد  ار  قوف  مکح  هک  مهد  یم  قح  زین  هدـنناوخ  هب  اج  نیمه  رد 
يا هفسلف  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  رگم  دیوگب : يرگید  ای  و  دنتخانش !؟ یمن  ار  تیب  لها  نآرق و  هفسلف  ناش  لاثما  هدربمان و 

نیدب ای  هدماین  نایم  هب  هفسلف  نیا  زا  یمان  نونکات  ارچ  دوش ، ناونع  ام  هدش  هتخانـش  فورعم و  هفـسلف  لباقم  رد  هک  دنراد  هتـشاد و 
! - ؟ - ؟ تسا هتشگن  زارف  هنوگ 

: هک مدرک  یم  عناق  ار  نابطاخم  حورشم  ياه  خساپ  اب  مداد و  یم  حیضوت  سالک  رس  رد 

.دنراد هژیو  هفسلف  ناشدوخ  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  - 1

.نآ همه  هن  تسا  یفسلف  یهاگآ  زا  یشخب  ِقطنم  اهنت  تقد  تحص و  نیع  رد  ییوطسرا  قطنم  - 2

ای یجراخ  ینیع و  قیاقح  تایعقاو و  نییبت  زا  دنک  یم  راصتقا  افتکا و  ییوطسرا  قطنم  هب  اهنت  هک  نیا  لیلد  هب  ییوطسرا  هفـسلف  - 3
.دوش یم  یساسا  هابتشا  راچد  ای  دنام و  یم  زاب 

تراکد  » ِدرف کی  یملع  تیصخش  هب  زورما  ام  تسا  ظوفحم  دوخ  ياج  هب  نانچمه  ام  ناگرزب  یفـسلف  یملع و  تمظع  جرا و  - 4
هک انیس  نبا  دننام  یتیصخش  هب  دسر  هچ  ات  میهن  یم  جرا  هچین  هفسلف  رد  صصختم  یّتح  تناک و  هفـسلف  رد  صـصختم  ای  و  سانش »

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


دنچ تسیود و  زا  شیب  هک  ار  هفـسلف  نیا  دـندوب  شلاـثما  انیـس و  نبا  زین  و  وا ، هفـسلف  رد  صـصختم  مه  تسا و  سانـشوطسرا  مـه 
.دندیناسر هلأسم  اهدص  هب  تشادن  هلأسم 

راـنک هزوـح و  رد  مالـسلا » مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هفـسلف   » ماـن هـب  يزیچ  ندرک  مَـلَع  نادـقتنم -  حالطـصا  هـب  و  ندرک -  حرطم 
هب تراـسج  زا  يا  هحیار  هن  دـهاک و  یم  اـم  ناـگرزب  تیـصخش  زا  يزیچ  هن  هدکـشناد  رد  فراـعم  باـتک  بوـصم  نتم  نتـشاذگ 

.دنتسه ام  هتخیهرف  هعماج  گنهرف  ملع و  رخافم  نانآ  .دراد  نانآ ، خماش  تحاس 

هجو چـیه  هب  یملع  داـقتنا  هک  دراد  ناـعذا  تسا  مکاـح  اـم  یملع  لـفاحم  گـنهرف  شنیب و  رب  زورما  هک  يا  هیحور  هناـتخب  شوخ 
.دشاب هتشاد  هدوتسان  تین  ًاعقاو  دقتنم  صخش  رگم  تسین  لباقم ، دنمشناد  تیصخش  تحاس  هب  تراسج »  » رصنع ياراد 

ره تفر  هعماج  هب  سالک » نورد   » زا عوضوم  دش و  رـشتنم  ناسنا » ناهج و  نییبت   » باتک تروص  هب  یـسیردت  ياه  هوزج  بلاطم و 
اب نم  يریگرد  هژیو  هب  تشگ  حرطم  نایهاگـشناد  ناـیوزوح و  يوس  زا  یعیـسو  حطـس  رد  مدرک ) ناـیب  زاـغآ  رد  هک   ) شـسرپ ود 

دیدج فشک  ناونع  هب  تارـضح  هک  یبلطم  مدوب  یعدـم  نمو   ) دـمآ تاعوبطم  رد  هک  جـیربمک  هاگـشناد  مرتحم  دـیتاسا  زا  یخرب 
لبق هب  تبـسن  اه  تیـساسح  رب  دز و  نماد  هلأسم  رب  ما ) هداتـسرف  جـیربمک  هب  مدوخ  هک  یباتک  تسا  نم  باـتک  زا  دـنا  هدرک  مـالعا 

.دش هدوزفا 

هک تلهم  تصرف و  نآ  هژیو  هب  درک  یم  قرف  سـالک  طـیحم  اـب  دوب  راوشد  قوـف  ياـه  شـسرپ  هب  خـساپ  هیارا  حیـضوت و  راـب  نیا 
ییاج هب  نخـس  عقاوم  رتشیب  رد  دوش و  یم  هقیاضم  راچد  هعماج  طیحم  رد  راثیا  نیا  دـنهد  یم  هدـنیوگ  هب  سـالک  نورد  ناـبطاخم 

.دسر یمن  دیسر و  یمن 
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ص:3

: هک دندرک  یم  رارصا  لب  داهنشیپ  اهنت  هن  دندوب  رواب  مه  هدیقع و  مه  نم  اب  هک  نانآ  نایم  نیا  رد 

.یهد هیارا  مجسنم  نّودم و  تروص  هب  ار  نآ  تسا  مزال  يا  هدرک  زارف  ار  تیب » لها  نآرق و  هفسلف   » ناونع هک  نونکا 

ار مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفسلف  یسانش  هعماج  لوصا  زین  یسانش و  ناسنا  یسانش ، ناهیک  یسانش ، دوجو  شخب  متفگ : یم 
هدرک نیودت  تخانش » یـسانش  هعماج  رب  يرذگ   » باتک رد  ار  نآ  یـسانش » نهذ  نیع و   » شخب و  ناسنا » ناهج و  نییبت   » باتک رد 
.دنا هدش  هتشر  مک  تعاضب  اب  هک  نم  ياه  هتشون  هب  دسر  هچ  ات  تسین  یفاک  یملع  چیه  رد  یباتک  چیهو  دنتسین -  یفاک  هچرگ  .ما 

تـسا یهلا  ياه  تنـس  یعامتجا و  ياهربج  زین  ردق و  اضق و  رایتخا ، ربج و  لئاسم  لیبق  زا  ناسنا » اب  ادخ  هطبار   » شخب هدنام  هچنآ 
.ما هدرک  لوکوم  هدنیآ  هب  ناسنا  ناهج و  نییبت  همدقم  رد  هک 

ود تروص  هب  هک  ما  هدرک  سیردت  هاگشناد  هزوح و  رد  هرود  دنچ  یط  ار  یبلاطم  مهد  ماجنا  نم  ار  اهراک  همه  تسین  انب  یهگناو :
.دنک نم  هجوتم  ار  خارف  هدرتسگ و  گرزب و  تیلوئسم  نینچ  ًامازلا  ًاموزل و  راک  نیا  منکن  نامگ  تسا ، هدمآ  باتک 

هفسلف زا  مدوخ  ینادرگ  يور  ِلیالد  مکتسد  هک  درک  مدعاقتم  مدوخ  کیدزن  ناگتسب  زا  يرگشهوژپ  هژیو  هب  مدش  لعفنم  ماجنارس 
ماجنا ار  مزال  ياه  سیون  یپ  بیترت و  میظنت و  وا  میامن و  ریرقت  ار  بلاطم  اهنت  هک  نیا  رب  طورشم  مروایب  ذغاک  يور  ار  ییوطـسرا 

.مراد ار  رکشت  نانتما و  لامک  يو  مامتها  تامحز و  زا  .دش  نینچ  دهد و 

.مرتحم شدوخ  يارب  شرظن  .دنز  یم  قن  حالطصاب  مه  زونه  دراد و  داقتنا  نم  نانخس  زا  یخرب  هب  يو  هتبلا 

: دیسر منهذ  هب  ریز  شسرپ  ود  هنیمز  رد  يا  هتکن  باتک  میظنت  یسیونکاپ و  ریرقت ، لحارم  زا  سپ 

راوتـسا يرـشب ) هدـش  هتخانـش  قطنم  ره  رب  لب   ) یئوطـسرا قطنم  رب  ار  ناـش  نخـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  ءاـیبنا ، ارچ  - 1
.؟ دندرکن

قطنم زا  ریغ  یقطنم  نامزاس  رب  بتکم  کی  شنیچ  اّما  تسا  یملع  راک  کی  دشاب  هناقداص  رگا  بتکم  کی  ّدر  شنیب ، کی  ّدر  - 2
.؟ - ؟ راجنه هب  ان  راک  کی  ای  تسا  یملع  راک  کی  یتسارب  شدوخ ،

مدرک سیونکاپ  ار  اهنآ  یتقو  دشاب  قوف  شـسرپ  ود  خساپ  ات  متـشون  تخانـش » هسدنه   » ناونع تحت  دروم  نیا  رد  هحفـص  هدراهچ 
.تفرگ ياج  باتک  لوا  شخب  ناونعب  دیدرگ و  سیونتسد  ياه  گرب  اب  هحفص   95

: منک حیرصت  هتکن  راهچ  هب  دیاب 

.تسا نم  دوخ  اب  شتیلؤسم  هدمآ  باتک  نتم  رد  هچ  ره  - 1
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نآ دیما  هب  .دننک  لیمکت  دیاب  نارگید  .تسین  یلاخ  صقن  یماخ و  زا  زین  لیلد  نیمه  هب  تسا  لوا  مدق  ما  هداد  ماجنا  هک  يراک  - 2
.زور

نامه اب  .ما  هدرک  لمع  نشور  كر و  حیرـص ، فراعت ، یب  ًالماک  هیلاعتم -  تمکح  لماش  ییوطـسرا  هفـسلف  دقن  دقن -  نیا  رد  - 3
.يوزوح یگبلط  تنس 

حالطصاب دریگ و  یم  داقتنا  داب  هب  ار  هیلع ) هَّللا  همحر   ) یّلح همالع  ًالثم  يانبم  لب  نخس  یلومعم  هبلط  کی  هزوح  سالک  نورد  رد 
.یّلح ار  یّلح  دناد و  یم  یلومعم  هبلط  ار  شدوخ  هبلط  نامه  سالک  نایاپ  رد  نکیل  دنک ؛ یم  بوکنم 

اریز دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یسوط ، خیش  موحرم  لابق  رد  سیردا  نبا  موحرم  کبس  زا  يا  هحیار  نم  شور  رد  دیاش  منک  فارتعا  دیاب 
زا سپ  ههرب  رد  هقف  هصرع  رد  هک  تسا  تیعضو  نامه  هدش ، یمالسا  ییوطسرا  هفسلف  لابق  رد  ام  يزورما  تیعضو  منک  یم  نامگ 

.دوب هدش  یلوتسم  ام  یهقف  لفاحم  رب  هللا  همحر  یسوط  خیش 
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طاقن و دـننک و  داقتنا  ار  مبلاطم  شور ، نامه  اب  مراد  عقوت  لب  منک  یم  لابقتـسا  داـقتنا  عون  ره  زا  اـهنت  هن  قوف  شور  لـباقم  رد  - 4
.دننک نشور  میارب  ار  میاه  هتفگ  حیحصان  ِتاکن 

طیحم نیا  هب  زگره  میتشادن  یلهج  رگا  میا  هدروآ  هدکـشناد  هسردـم و  هب  ار  ناملهج  ام  ما : هتفگ  نایوجـشناد  اه و  هبلط  هب  هشیمه 
.میشاب هتشاد  ساره  نام  لهج  ندش  زارف  زا  دیابن  سپ  میدمآ  یمن 

يوضر یضترم 

17/6/1379
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تخانش هسدنه 

یعیبط مظن  یضایر و  مظن 
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یم همادا  شیوخ  دوجو  دوب و  هب  قیقد  مّظنم و  نیناوق  ساسا  رب  هدـمآ و  دوجو  هب  قیقد  سب  مّظنم و  نیناوق  ساـسا  رب  لـگنج  کـی 
.تسا یعیبط  مظن  کی  لگنج  نیا  رب  مکاح  مظن  .دهد 

قیقد شا  هژیو  مظن  نیا  هک  یتبسن  ره  هب  تسا و  مظن  ياراد  دوش و  یم  داجیا  صخشم  ینیناوق  ساسا  رب  زین  بیـس  گرزب  غاب  کی 
طقف لگنج ، غاب و  نایم  قرف  اریز  .دوش  یم  رت  کیدزن  غاب »  » ناونع هب  دریگ و  یم  هلـصاف  لگنج  ناونع  زا  تبـسن  نامه  هب  دشاب  رت 

.تسا مظن  هنوگود  نایم  قرف 

: تسا یعیبط  مظن  دض  رب  فالخ و  رب  اهنآ  همه  هک  درک  هصالخ  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  غاب  مظن  یگژیو 

باختنا هژیو  تابـساحم  قباطم  ژیو  عون  هدـشن ، هداد  هار  نآ  رد  تخرد  عون  ره  تسا  یـضایر » شنیزگ   » لومـشم غاب  ناـتخرد  - 1
.تسا هدش 

بیس تخرد  اهنت  ًالثم  دوش ، یم  شنیزگ  تابساحم ، يرـس  کی  قباطم  صاخ  یعون » نورد  داژن   » لسن و زین  عون  کی  نایم  رد  - 2
.دوش یم  هتشاک  ینانبل 

.تسا هدش  نییعت  یضایر ، هبساحم  ساسا  رب  نیمز -  ضرع  لوط و  رد  رگیدمه -  اب  غاب  ناتخرد  هلصاف  - 3

.دنا هتفرگ  رارق  یضایر  ِمظنم  ياه  فیدر  رد  نیمز -  يانهپ  ازارد و  رد  ناتخرد -   - 4

یضایر هاگدید  زا  هک  یعیبط  لکش  هن  دشاب  یضایر ) لکش   ) یسدنه لکـش  غاب ، نیمز  لکـش  ناکمالا  یتح  تسا  هدش  یعـس   - 5
.تسا یگتفشآ  قادصم 

.دشاب عبرم  لکش  ناکمالا  یتح  دوش  یم  یعس  یسدنه  لاکشا  نایم  زا   - 6

.لیطتسم عبرم  هن  دشاب  قلطم  عبرم  لکش  دوش  یم  یعس  عبرم ، لکش  ود  نایم  رد   - 7

.ددرگ یم  نییعت  قیقد  هبساحم  ساسا  رب  ناتخرد  هیذغت  یگنوگچ  داب ، نایرج  اوه و  دوک ، بآ ، نازیم   - 8

قباطم هک  دنوش  یم  لرتنک  تقیقح  رد  دنوش و  یم  تیاده  تابساحم ، يرس  کی  ساسا  رب  سره  لمع  اب  ناتخرد  ياه  هخاش   - 9
.دنشاب تابساحم ، یضایر و  مظن  وریپ  دنورن و  شیپ  یعیبط  مظن 

.دوش یم  هبساحم  رگید  زیچ  ره  اب  زین  تافآ و  ياه  هنوگاب  زین  )و  تارشح و   ) نارادناج اب  ناتخرد  سامت   - 10

تـسا نکمم  هک  یتروص  رد  زره ،» ناهایگ   » مانب اهنآ  يراذـگمان  رگید و  ياه  ینتـسر  ندودز  غاب و  طیحم  ندرک  زیمت  رت و   - 11
.دوش هتخانش  هدش ، شنیزگ  ناتخرد  زا  رتدیفم  ربارب  اهدص  زره  فلع  نامه  يزور 
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هتفرگ رظن  رد  روکذم ، تابساحم  الاب و  دراوم  رد  وا  صصخت  و  هدش » شنیزگ  ناتخرد   » هب تبسن  نابغاب ، تخانش  یئانـشآ و   - 12
.تسا رگ ، هسدنه  یلوتم  دنمزاین  یسدنه  راک  اریز  .دوش  یم  يزرواشک » سدنهم   » شمان هک  تسا  هدش 

.دوش یم  هدیمان  یعیبط » مظن  ، » دراد دوجو  نآ  ساسا  رب  لگنج  هک  قیقد  مظن 

.دوش یم  هدیمان  یعونصم » مظن   » دیئوگب ای  یضایر » مظن   » دوش یم  هرادا  هدش و  داجیا  نآ  قباطم  غاب  هک  یمظن 

کی اب  يراوس  ور  دوخ  کی  هسیاقم  و  للجم ، نامتخاس  کی  اب  ردص -  یلع  راغ  دننام  یعیبط -  راغ  کی  هسیاقم  تسا  روط  نیمه 
.يراوس بسا 

.لماکت نایرج  رتسب  رد  تسا  نآ » ياه  هدیدپ  ناهج و  دوجو   » فده ددص و  تهج و  رد  یعیبط  مظن 

نکیل تسا  رظن  دروم  زین  اه  تیفیک  هچرگ  تیمک .»  » شیازفا رتسب  رد  تسا  رـشب » يداصتقا  دوس   » فدـه تهج و  رد  یـضایر  مظن 
.تسا تیمک  يوس  هب  ًالائم  یضایر  تیفیک  ِماجنارس 
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، مینادـب ار  نآ  یقیقح  هاـگیاج  میـسانشب ، ار  مزـال » رما   » نیا هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین ؛ یـضایر  مظن  موزل  مدـع  موزل و  رد  نخس 
.دوش هتخانش  نام  يارب  نآ  تیهام 

، تلاخد کـی  ناونعب  لـب  تسا  یبنجا  یعیبط ، مظن  هب  تبـسن  اـهنت  هن  یعونـصم -  مظن  یـسدنهم ، مظن  دـیئوگب  اـی  یـضایر -  مظن 
نآ نایرج  تهج  فالخ  رب  نآ و  هیلع  رب  ددرگ و  یم  دراو  یعیبط  مظن  ناـیرج  رب  يدومع  روطب  هک  تسا  دـیدش  هبرـض  یلوضف و 

یـضایر مظن  یگدوسرف  هب  هرخالاب  هک  تسا  مکاح  هدـنیاسرف  دـیدش و  يریگرد  کی  مظن  ود  نیا  نایم  هشیمه  لـیلد  نیمهب  .تسا 
.دوش یم  رجنم 

یتسه نایرج  یتسه و  .تسا  یـضایر  مظن  تسا ، اـنف  هب  موکحم  هشیمه  نآ  ءایـشا  یتسه و  ناـهج  نیا  تیعقاو  تقیقح و  رد  هچنآ 
.تسا یضایر  مظن  نمشد 

.دنتسه یضایر  مظن  نمشد  ود  ره  تیعقاو »  » و تقیقح »  » ینعی

هبساحم ًاقیقد  .تساه  غاب  اه و  نامتخاس  مظن  هدنیاسرف  دتـسرف  یم  نوریب  هب  شا  هنیـس  زا  سدنهم  ياقآ  هک  »ي  مدزاب  » سفن و یتح 
.تسا رثوم  مارها  یگدوسرف  رد  رصم  مارها  زا  ناگدننک  دیدزاب  مدزاب  هک  تسا  هدش 

یعیبط مظن  دوب و  دـهاوخن  نآ  زا  يرثا  زاب  هک  دـمآ  دـهاوخ  مه  يراگزور  دوبن و  یـضایر  مظن  زا  يرثا  یتسه  هنهپ  رد  يراگزور 
.دوسآ دهاوخ  کچوک ، محازم  نیا  تمحازم  زا  هدوسآ 

رد هاوخ  تایداصتقا و  تایدام و  رد  هاوخ  تسا  یضایر  مظن  ورگ  رد  ناسنا  تداعس  درادن ؛ محازم  نیا  داجیا  زا  يا  هراچ  ناسنا  اما 
.تسا یضایر  مظن  نیمه  ناسنا ، تیناسنا  تعنص و  شناد ، ملع ، ًاساسا  .راتفر  قالخا و 

ملع و  تخانش »  » رد یضایر  مظن 

رگا .درک و  یشورف  هّلف  دنیوگ : یم  دشورفب  یضایر ، رصنع  ره  زا  غراف  هبساحم و  نودب  ار  بیـس  زا  یهوبنا  هدوت  يا  هدنـشورف  رگا 
.درک راک  باتک  باسح و  اب  دنیوگ : یم  دشورفب  هنامیپ  نزو و  اب  ار  نآ 

أـشنم لب  دوش  یمن  ملع  شناد و  لماع  اهنت  هن  يا  هّلف  دروخرب  دـنک و  لمع  باتک  باسح و  اب  دـیاب  زین  ناهج » تخانـش   » رد ناـسنا 
هدـش و هبـساحم  ياه  بلاـق  بلاـق و  رد  ار  تخانـش » لـمع   » هک نیا  زج  درادـن  يا  هراـچ  ناـسنا  سپ  .ددرگ  یم  فعاـضم ، لـهج 

.دهد رارق  یضایر ، مظن  اب  یضایر ،

زین ار  ناهج -  ءایشا  ناهج و  هشیدنا -  عوضوم  هدروآ و  رد  نامزاس  متسیس و  کی  تحت  ار  هشیدنا  تسا  هدرک  مه  ار  راک  نیمه  و 
نییعت عوضوم ، زا  شخب  ره  هب  تبـسن  ار  هشیدـنا  یگنوگچ  هدرک و  ریوصت  نیعم  نامزاس  اب  میـسقت و  یتابـساحم  متـسیس  کـی  رد 

.تسا هدرک 
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یناوتان زجع و  ای  تسا  ناسنا  يدنمناوت  تردق و  تقیقح  نیا  أشنم  ایآ  تسا ؟ ینتبم  يزیچ  هچ  هب  تقیقح  نیا  دوش  نشور  دیاب  اما 
؟ - ؟ وا

هتـشر کی  عوضوم   » و هتـشر »  » مان هب  اهنآ  زا  مادک  ره  ندیمان  نآ و  ندرک  هّکت  هّکت  تعیبط و  میـسقت  ناهج و  عیطقت  رظن ، ودـب  رد 
سکعلاب هلئـسم  تیعقاو  نکیل  .دوش  یم  یقلت  رـشب  يدـنمناوت  تردـق و  ناشن  شناد ، ِعوضوم  شناد و  ندرک  دنمیـضایر  و  یملع »

تسا هدش  لسوتم  ناهج  ءایشا  ناهج و  یحارج  هب  تسه » هک  روطنامه  ناهج  تخانش   » رد دوخ  زجع  فعـض و  لیلدب  ناسنا  .تسا 
.وا يدنمناوت  زا  هن  تسا  یشان  ناسنا  یناوتان  زا  یضایر  مظن  هب  لسوت  .تسا  هدرک  هّکت  هّکت  ار  یعیبط  مظن  یضایر  ياه  یچیق  اب  و 

.دنک یم  ینایاش  کمک  ملع » هشیدنا و  یخیرات  تیهام  لیلحت   » رد ار  ام  هک  تسا  هلئسم  نیا  هب  هجوت 

: اریز

ار متـسیس  کی  نوطالفا  ًالثم  .هدـش  هداد  هشیدـنا  هب  یـضایر ، مظن  لکـش و  متـسیس و  زا  یتواـفتم  ياـه  هنوگ  خـیرات  لوط  رد  - 1
.ار رگید  يا  هشیدنا  نامزاس  وطسرا  هدیزگرب و 
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ینامزاس رد  دوش و  یحارج  متـسیس  نآ  قباطم  زین  ناهج  هک  هتفرگ  مزال  صاخ ، ناـمزاس  متـسیس و  کـی  رد  هشیدـنا  ندادرارق  - 2
.ددرگ ریوصت  هشیدنا ، نامزاس  نامه  يوگلا  قباطم 

هدرک هجوت  يزیچ  ره  هب  رگیدـمه  اب  دروخرب  رد  اه ) لوبق  ّدر و  اه و  ماربا  ضقن و  رد   ) یملع فلتخم  ياـه  بتکم  اـه و  شنیب  - 3
.دنا هدرکن  یهجوت  چیه  هلئسم »  » کی ناونعب  هلئسم  نیا  هب  اما  دنا ؛

.یعیبط مظن  نورد  رد  یضایر  مظن  داجیا  مظن =  ملع =  میتشاد =  شناد »  » طقف اهرشب  ام  ینامز 

.یسانش تخانش  تخانش =  ِتخانش  ملع =  ِملع  دش =  هدیمان  شناد » ِشناد   » هک میدش  لیان  يزیچ  هب  سپس 

«. تخانش یسانش  هعماج   » مانب میتفای  تسد  رگید  شناد  هب  هاگنآ 

.تخاش هسدنه  میسر : یم  رگید  تبهوم  هب  زورما 

رد نآ  ریثاـت  شور و  قطنم و  اـهنت  رگا  .دوش  یم  هدـیمان  یـسانش » هفـسلف   » و یـسانش » بتکم   » ِشناد اـه  بتکم  هفـسلف و  تخاـنش 
.دوش یم  هدیمان  یسانش » تخانش   » دریگ رارق  ثحب  دروم  تاجاتنتسا ، یگنوگچ 

هک دـهد  یم  رارق  دوخ  عوضوم  ار  یـسانش  تخانـش  ِشناد  لئاسم  زا  هلئـسم  کی  اهنت  زین  تخانـش » یـسانش  هعماج   » ماـنب موس  ملع 
.دوـش و هداد  حیـضوت  هلئـسم  نیا  اـب  بتکم  ره  دروـخرب  عوـن  دوـش  یم  یعـس  ملع  نیا  رد  .تسا  نیع » نـهذ و  ساـمت  یگنوـگچ  »

تسا یملع  زین  هلاقم  نیا  نیاربانب  .اه  بتکم  رد  تخانـش » يدنمیـضایر  نازیم  شقن و  یـسررب   » زا تسا  ترابع  هلاقم  نیا  عوضوم 
.تشاذگ تخانش » هسدنه   » ار شمان  دیاش  یم  هک  دنک  یم  لابند  ار  یسانش  تخانش  لئاسم  زا  هلئسم  کی  اهنت  هک 

اریز .تسا  دوخ ، لبق  ام  زا  یشخب  مادکره  بیترتب  تخانش ، هسدنه  تخانش ، یسانش  هعماج  یسانش ، تخانش  یلک ، یسانش  بتکم 
اجنآ و زا  ار  ناش  لماعت  یطاعتراک و  ساـمت ، هلحرم  زا  سپ  دـنهاوخ  یم  نیع  نهذ و  هک  دراد  رظن  رد  ار  يرتسب  تخانـش  هسدـنه 
، لکش نآ  شلاچ  شلاب و  هیلوا و  لکش  نیمه  .دریگ  یم  دوخ  هب  یلکش  راک ، نیا  همادا  ماجنا و  يارب  نهذ  دننک و  عورش  اجنآ  رد 

.تسا تخانش  هسدنه  شناد  عوضوم 

، هشیدنا ندش  دنمیـضایر  مینیبب  هک  تسا  نیا  فده  تسین ؛ اه  قطنم  زا  مادـکره  هژیو  هسدـنه  یـسررب  هلاقم  نیا  یلـصا  فدـه  اما 
ِماجنارس و  هدوب ؟ یچ  هشیدنا ، ندش  یـسدنه  یخیرات  تشذگرـس  و  وا ؟ - ؟ یناوتان  دولوم  ای  تسا  رـشب  يدنمناوت  ناشن  تسیچ ؟

.؟ -  تساجک تسیچ و  هشیدنا  ندش  دنمیضایر 

تخانش هسدنه 

مظن اهنت  هن  یـضایر  مظن  یعیبط ، ناهج  مظن  هاگهاگن  زا  .تسا و  یگتفـشآ  یمظن و  یب  کی  یعیبط  مظن  یـضایر  مظن  هاگدـید  زا 
.تسا مظن  بیرخت  راو و  هناوید  یگتفشآ  لب  تسین 
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نآ تالوحت  اوه و  اریز  تشاد ؛ رارق  یسانشاوه  يالاب  رب  لاوس  تمالع  نیا  و  تسا ؟ ملع  کی  یـسانش » اوه   » ایآ دنتفگ  یم  ینامز 
مظن هب  نت  هک  يزیچ  ره  تسا  یهیدـب  .دـهد  یمن  داد و  یمن  نیکمت  یـضایر  مظن  هب  هک  دوب  یتسه  ناـهج  زا  شخب  نیرت  شومچ 

.یضایر مظن  کی  ینعی  ملع  ره  .دشاب  ملع  دناوت  یمن  دهدن  یضایر 

دابدرگ کی  شخرچ  ای  دوش ، اکیرما  رد  گرزب  نافوط  کـی  ثعاـب  تسا  نکمم  نیچ  رد  هلاـب  ود  هناورپ  کـی  تکرح  دـنا : هتفگ 
رد دـناوت  یمن  زگره  سانـش  اوه  کی  .دوش و  ایند  هطقن  نیرترود  رد  گرزب  سب  یلوحت  بجوم  ناهج  زا  يا  هشوگ  رد  کـچوک 

تابـساحم هب  اه  نآ  رب  ملع  اب  دریگب و  رظن  رد  ار  ناهج  طاـقن  هطقن و  رد  اـه  هناورپ  شخرچ  عوقو  مدـع  عوقو و  شیاـه  ینیب  شیپ 
.دزادرپب

رد ای  ...و و  يرگراک  عمتجم  يرادا ، زکرم  کی  رد   ) درف کی  راتفر  تکرح و  نیرتکچوک  هک  یتقو  تسا ؟ ملع  کی  تیریدـم  ایآ 
دناوت یم  هنوگچ  یتیریدم  هاگتسد  کی  ای  ریدم  کی  دنک ، داجیا  تاشاشتغا  زا  ینافوط  بجوم  تسا  نکمم  هعماج ) روشک و  کی 

.دنک يریگ  میمصت  تابساحم  ساسا  رب  دنک و  ینیب  شیپ  ار  دارفا  همهنیا  زیر  ياه  تکرح 

تسا نآ  ملع  .تسا  تیریدم  یسانش و  اوه  تسا  ملع  یتسارب  هچنآ  دیوگب : هک  دور  یم  شیپ  زا  شیب  یخاتسگ  اب  ناسنا  زورما  اما 
.هدش ادج  شخب  هدش و  یحارج  هّکت  هب  تبسن  هچنآ  هن  دهد  تخانش  ام  هب  اه  « هّلف  » هب تبسن  هک 
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( ریخا لاس  هاجنپ   ) ههد دودـح 5  .یحارج  نودـب  تسه  هک  روط  نامه  تعیبط  رب  ملع  ینعی  یمظن ، یب  رب  مظن  ای  یمظن  یب  رد  مظن 
دنیآ شوخان  يامیـس  جیردتب  تفر و  لاوس  ریز  هب  دوب  شناد  لها  تاراختفا  زا  يراگزور  هک  هشیدـنا » عوضوم  یحارج   » هک تسا 
رـشب زجع  زا  هک  يا  « يراچان  » کی هن  تشگ  یم  یقلت  نیریـش  تقیقح  کی  ترورـض و  کـی  یـصصخت » ملع   » یناـمز .درک  ادـیپ 

.دریگ یم  دوخ  هب  رشب » یگراچ  یب  ههلا   » ناونع ریخا  ههد  نیا 5  رد  اما  تسا ؛ هدش  یشان 

.درک ادیپ  جاور  یملع  لفاحم  رد  ترفن  زا  يرـصنع  اب  سپـس  دنیآ ، شوخان  یئانعم  راب  کی  اب  ادـتبا  مسیلانویـسوکنوف »  » حالطـصا
یحارج زین  هشیدنا و  یحارج  هتیلانویـسوکنوف و  ياه  متـسیس  شرتسگ  داجیا و  يارب  شملع  خـیرات ، زا  يزارد  راگزور  هک  یناسنا 

.دهد یم  رس  عونمم » یحارج   » و فوقوم » مسیلانویسوکنوف   » راعش کنیا  تسا  هدش  يرپس  هشیدنا ، ِعوضوم 

زا نالک  دـح  رد  دیـسر و  دـهاوخ  نالک  یبسن  هجیتن  یتح  ای  یئاهن ، هجیتن  هب  هناخاتـسگ  يریگ  تهج  نیا  رد  ناسنا  میئوگ  یمن  ام 
جنپ مسیلانویسوکنوف  زا  يراز  یب  ساسحا  هک  تسا  یگتـسجخ  نیا  تسه  هچنآ  نکیل  .دش  دهاوخ  هتـساک  یـضایر  مظن  هب  وا  زاین 

: دراد ار  كرابم  هدیاف 

هک دوخ  هشیدـنا  رب  ناسنا  یهد  ناـمزاس  یگنوگچ  و  شا ، هتـشذگ  خـیرات  لوط  رد  دوخ  هشیدـنا  رب  ناـسنا  تیلماـع  یگنوگچ  - 1
.دوش یم  هتسجرب  زارف و  یملع ، گرزب  هلئسم  کی  ناونعب  تسا ، رشب  ملع  نیلوا 

هنوگچ هشیدـنا و  ندرک  یحارج  هنوـگچ  نیمه  رد  رگیدـمه  اـب  اـه  هفـسلف  اـه و  بتکم  اـه ، شنیب  یـساسا  ياـه  قرف  زا  یکی  - 2
.تسا هشیدنا ، عوضوم  ندرک  یحارج 

.نآ ندیتسرپ  ياج  هب  نآ  نتسناد  یفنم  و  مسیلانویسوکنوف ، تقیقح  نتخانش  - 3

.دوش یم  مسیلانویسوکنوف ، هب  یطارفا  شیارگ  زا  هدنرادزاب  لماع  دوش ، یم  نآ  رب  ینتبم  هک  یئوهایه  یخاتسگ و  نیا  - 4

اب دنمشیدنا  ود  .دشاب  خنسمه  هداد ، شا  هشیدنا  هب  هک  صاخ  يدنب  متسیس  اب  هک  دیسر  دهاوخ  یجیاتن  هب  ملع  ره  رد  رکفتم  ره  - 5
.دیسر دنهاوخن  دحاو  هجیتن  کی  هب  دنا  هداد  ناش  هشیدنا  هب  هک  توافتم  یضایر  مظن  ود 

رظن دحاو و  جیاتن  هب  یملع  چیه  رد  دنک  یم  يدنب  متسیس  يرگید  اب  توافتم  یصاخ و  عون  هب  ار  یتسه  مادک  ره  هک  دنمشیدنا  ود 
.دیسر دنهاوخن  قفاوم 

یکـشزپ .داد  یم  ار  صاخ  نامرد  صاخ ، یـسانش  ندـب  قباطم  صاخ و  یـسانش  درد  صاخ ، يا  هشیدـنا  ناـمزاس  اـب  یطارقب  بط 
نیا هک  .دهد  یم  ار  صاخ  یسانش  نامرد  صاخ ، یـسانش  ندب  قباطم  صاخ و  یـسانش  درد  صاخ ، يا  هشیدنا  نامزاس  اب  يزورما 

.تسا نیا  زا  ریغ  نآ  نآ و  زا  ریغ 

.دوب دهاوخ  ...و  رگید  يادخ  وطسرا  يادخ  رگید ، یکی  نوطالفا  يادخ  یکی ، طارقس  يادخ 
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ام هب  هیلاعتم » تمکح  ینابم  دقن   » رد ار  یمهم  سب  هتکن  یبناج  زا  هک  دـیآ  یم  ام  راک  هب  باتک  نیا  رد  هک  تسا  مجنپ  دروم  نیمه 
دهاوخ نشور  ار  نیون  ياه  تسیلآرولپ  هابتـشا  هتکن  نیرتمهم  رگید  بناج  زا  و  ار -  گرزب  یملع  عوضوم  کی  لب  داد -  دـهاوخ 
طارفا دـح  رد  ار  فلتخم » ياه  تئارق   » حالطـصا نید  هصرع  رد  ناربمایپ ، ادـخ و  هب  رواب  نیع  رد  هک  نیون  ياـه  تسیلارولپ  .درک 

.دنا هدیناسامآ  طلغ  لب 

ملع هشیدنا و  رد  مسیلانویسوکنوف  یضایر و  مظن  لوحت  خیرات 

وطسرا ات  نایئاطسفوس  زا 

: مینک یم  یسررب  ریز  هلحرم  رد 6  ار  نآ  میزادرپ و  یم  تخانش » هسدنه   » یخیرات نایرج  هب  هاگدید  نیا  زا  نونکا 

.نایئاطسفوس ات  يرشب  هشیدنا  زاغآ  زا   - 1

.طارقس ات  هطسفس  شیادیپ  زا   - 2

.وطسرا ات  طارقس  زا   - 3

(. 1626 م 322 ق م -   ( نکیب سیسنارف  ات  وطسرا  زا   - 4

(. 1626  – 1857  ) تنک تسوگا  ات  نکیب  زا   - 5

(. 1857  – 1950  ) ریخا ههد  ات 5  تنک  زا   - 6
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نارکفتم نتفرگ  هدیدان  و  نآ ، ینانوی  رتسب  هب  هشیمه  ملع  خیرات  هب  طوبرم  ياه  ثحب  نایرج  نتخادنا  الاب و  کبـس  اب  نخـس  هوحن 
.مدرک يوریپ  مسر  نیا  زا  زین  نم  تسا و  هدش  موسرم  دنور  نیا  نکیل  تسا  هنافصنم  ریغ  يرصم  یناریا و  ینیچ ، يدنه ،

: نایئاطسفوس ات   - 1

زجع و هب  ناعذا  اب  هارمه  یعیبط  تسیز  کی  اب  نانآ  نآ ، یعدـم  هن  دـندوب و  ملع  مانب  يزیچ  ددـص  رد  هن  هلحرم  نیا  رد  اه  ناـسنا 
.دندرک یم  یگدنز  نآ ، لباقم  رد  ندش  میلست  اب  تعیبط ، یمظن  یب  مظن  نییبت  رد  دوخ  یناوتان 

: نایئاطسفوس - 2

درب و یپ  یمظن ، یب  رد  مظن  ناهج و  هّلف  لاـبق  رد  دوخ  یناوتاـن  هب  شیپ  زا  شیب  دـمآرب  یتسه  تخانـش  ددـص  رد  ناـسنا  هک  یتقو 
تـسا یهیدـب  .لقعت  ای  تسا  هطـسفس  یتسه  ای  .تسین  شیب  یمهوت  ناسنا  لقعت  هشیدـنا و  ای  تسا و  لایخ  ناهج  ای  هک  درک  رواـب 

رکف و اـهنت  رگید  هورگ  دندیـسر ، هجیتن  نیا  هب  یهورگ  .دوش  یم  لاـیخ  تسا  نآ  ءزج  هک  زین  لـقع  دـشاب  لاـیخ  یتسه  هک  یتـقو 
.دندرک موکحم  هطسفس  هب  ار  هشیدنا 

اه هرازه  اه  ناسنا  هنرگو  تسا  هداد  خر  رکفت » یـضایر  مظن   » رد ّیلوحت  هک  تسا  یئاهزارف  هب  هجوت  يدـنب  هلحرم  نیا  زا  دوصقم  )
(. مالسا یسانش  ناسنا  هاگدید  زا  هژیوب  دندوب  ملع  هشیدنا و  ياراد  طارقس  نایئاطسفوس و  زا  شیپ 

: وطسرا ات  طارقس 

میروآرد نیعم  مظن  کی  تحت  میناوت  یمن  ار  هّلف  ناهج  ار ، ناهج  ام  رگا  هک : دـیزرو  رارـصا  هشیدـنا » مظن   » ماـنب يزیچ  رب  طارقس 
ار نامدوخ  راکفا  ات  میهد  رارق  صخـشم  ماظن  کی  تحت  ار  نامدوخ  هشیدنا  میناوت  یم  مکتـسد  دریگ ، رارق  نامرکفت  هطیح  رد  هک 

.مینک تظافح  یئوگالپ  ترپ و  یشیدنا و  الپ  ترپ و  زا  ار  نام  ياهراتفگ  و 

مظن نآ  رد  هشیدنا  هک  دوش  ضرف  یمظن  نامه  بلاق  لکش و  رد  تسرد  زین  ناهج  هک  دوب  هتفرگ  مزال  طارقس  یئاعدا  مظن  نیا  اما 
.تفرگ یم  رارق 

دوش و هداد  ضرف ) بلاق  رد  مکتـسد   ) زین ناهج  هب  مظن  نامه  هک  دوب  دنمزاین  دش  یم  هداد  هشیدنا  هب  هک  یمظن  ره  رگید : نایب  اب  و 
.درک یم  باجیا  ار  ناهج  ندرک  یضایر  ًامازلا  ًاموزل و  نهذ  ندرک  یضایر 

زیچ هچرد  ود  نیا  نایم  قرف  .دوبن  فوسلیف  نتآ ، رهـش  زا  هچوک  نامه  رد  وا  راوید  هب  راوید  هیاسمه  دوب ، فوسلیف  نوطـالفا  لاـثم :
نکیل .تسا  حیحص  زین  ام  گنرد  یب  ِخساپ  نیا  .تسا  ندوبن  دنمشناد  ندوب و  دنمـشناد  ناش  قرف  تفگ  میهاوخ  گنرد  یب  .دوب ؟

.؟ تسیچ دوب  نآ  دقاف  شا  هیاسمه  نآ و  ياراد  نوطالفا  هک  یشناد  نآ  تسا : نیا  شسرپ 
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.؟ دوب فوشکمان  لوهجم و  شا  هیاسمه  يارب  هک  دوب  هدش  هتخانش  فوشکم و  نوطالفا  يارب  یئاهزیچ  هچ 

.دوب زجاع  هشیدنا ، میظنت  نیا  زا  شا  هیاسمه  هک  طقف ، شا » هشیدنا  ندرک  دنمماظن   » زا دوب  ترابع  تشاد  نوطالفا  هچنآ 

يرکف مظن  زا  هک  یتبـسن  هب  صخـش  دـشاب ، هتـشاد  مظنم  هشیدـنا  هک  دـنا  هتفگ  یـسک  هب  فوسلیف  یئاـپورا ، گـنهرف  رد  میدـق  زا 
هک یتبسن  اب  دوب و  مظنم  هشیدنا  ياراد  هک  دش  یم  هتفگ  میکح  یسک  هب  زین  یقرش  گنهرف  رد  .دوب  رت  فوسلیف  دش  یم  رادروخرب 

.تشگ یم  رت  میکح  دش  یم  رادروخرب  يرکف  مظن  زا 

.ناهج ءایشا  ناهج و  تقیقح  تخانش  ات  دوب  مظن  نیمه  رتشیب  تمکح ، هفسلف و  شناد ، زا  دارم 

ار ناهج  نآ  عبت  هب  سپـس  هداد  مظن  شا  هشیدنا  هب  ادـتبا  رـشب  .تسا  هتـشاد  مدـقت  هشیدـنا  هسدـنه  لمع ، رد  رت : هصالخ  ترابع  هب 
.تسا هدرک  یحارج 

ور هبور  یگرزب  لکـشم  اب  وا  .دینارورپ  ار  رکف  نهذ و  ِندرک  یـضایر  دیـشوک  وا  يانب  لیمکت  رد  نوطالفا  طارقـس ، مادعا  زا  سپ 
تـشگ یم  راچان  درادرب ، زین  یتسه  ندرک  یـضایر  رد  ار  ماگ  نامه  تسیاب  یم  تشاد  یم  رب  هشیدـنا  میظنت  رد  هک  یماگ  ره  دوب 

هلئسم هک  دنکرپ  لاثم »  » و هدیا »  » کی اب  ار  یتساک  لحم  داد  یم  ناشن  یتساک  يرکف ، مظن  يوگلا  ریز  رد  ناهج  مادنا  هک  اجره  رد 
.دروآ رد  ینوطالفا  ُلثُم  اه و  هدیا  زارس 
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هب دیـسر  یم  وگلا  نآ  اـب  ناـهج  قیبطت  هب  یتـقو  یلو  درک  یم  یحارج  داد و  یم  شُرب  هنیپ  هلـصو و  نودـب  ار  رکف  نهذ و  ادـتبا  وا 
هنیپ هلـصو و  دـنمزاین  زین  ار  وا  يا  هشیدـنا  نامزاس  تشگ و  یمرب  ون  زا  ًامازلا  ًاموزل و  لمع  نیمه  تشگ ؛ یم  لسوتم  هنیپ  هلـصو و 

وا هشیدـنا  شخب  نیرت  یناینب  رد  دـندوب  هدـش  هدیـشک  شیپ  ناهج  متـسیس  لیمکت  يارب  اهنت  هک  اه  هدـیا  لثُم و  هجیتن  رد  .درک  یم 
ناهج اریز  ناهج ، زا  هشیدنا  یحارج  زا  ریغ  دراد  ناوت  يا  یحارج  ره  رب  نادیم  نیا  رد  ناسنا  .دـندرک  شقن  يافیا  دـنتفرگ و  ياج 
کی بلاق  رد  نهذ  هک  درادن  ناکما  .ددرگ  یم  عوضوم  يافتناب  هبلاس  قادصم  رگیدمه  زا  ود  نیا  یحارج  تسا و  هشیدنا  عوضوم 

.دشاب یعیبط  مظن  تلاح  رد  يا و  هّلف  ملع  عوضوم  هشیدنا و  عوضوم  اما  دنک  راک  یضایر  مظن 

: دوب زیچ  هس  داد  ماجنا  نوطالفا  هک  يراک 

.دوب هداهن  یپ  شبوبحم  داتسا  هک  هشیدنا ، یضایر  مظن  ندنارورپ  ( 1

.دنتشادن دوجو  هک  یتسه  ناهج  رب  یئاهزیچ  ندوزفا  شیازفا : ( 2

.دوب هتفرگ  مزال  ار  هشیدنا  نامزاس  رد  ندوزفا  یتسه ، ناهج  رب  شیازفا  نیمه  ( 3

: وطسرا

شدوخ زا  دعب  نادنمـشیدنا  يارب  يزیچ  دیناسر و  ماجنا  هب  نکمم ، دح  نیرتالاب  رد  ار  هشیدـنا  نهذ و  ندرک  یـضایر  راک  وطـسرا 
هک داهن  ناینب  ار  یقطنم  وطـسرا  .دـنا  هتخادرپ  هلئـسم  یگتخپ  رب  اـهنت  دـنا  هدرک  يراـک  دروم  نیا  رد  نارگید  رگا  تشاذـگن  یقاـب 

.تشاذگن یقاب  رگید ، نّیعت  يارب  یئاج  هک  ینیعم  نیعم ، قیقد و  ینامزاس  تشگ ، اتراهچ » اتود  ود   » قادصم

یئوطـسرا قطنم  .دـنک  تقباطم  نآ  اب  دریگب و  ياج  وا  یقطنم  نامزاس  رد  هک  درک  روبجم  ار  یتسه  لـب  دوزفین  يزیچ  یتسه  رب  وا 
شدوخ دـیاب  هک  تسا  ناهج  نیا  دوش ، روصت  ناهج  اب  قطنم  نیا  قباطت  رد  هک  يا  یتساک  ره  زین  يدایز و  ره  هک  دـنک  یم  باجیا 

.دشیدنا یم  قطنم  نیا  اب  هک  یناسنا  هن  هشیدنا و  هن  .دیامن  میمرت  ای  حالصا  ار 

.ناهج هشیدنا و  درک : یم  راک  ود ، نآ  يور  دوب و  ور  هبور  زیچ  ود  اب  نوطالفا 

.هشیدنا دوب : هداد  رارق  دوخ  راک  عوضوم  ار  زیچ  کی  طقف  وطسرا  اما 

.دش یم  هدیشود  نآ  ياه  ناتسپ  زا  ناهج  هک  دوب  یئابیز  هبرف و  واگ  وا  قطنم  .دش  یم  هداز  وا  قطنم  زا  وطسرا  ِناهج 

، ناهج هب  هاگن  دنمزاین  هجو  چیه  هب  قطنم  نیا  .تسوا  هدش  یضایر  ناهج  نامه  وا  هفسلف  تسا و  شا  هفـسلف  نتـسبآ  وطـسرا  قطنم 
.دریگب هدیدان  ار  ناهج  ءایشا  ناهج و  دناوت  یمن  یطیارش  چیه  رد  ناسنا  هچرگ  تسین ،

.دیـشک نیعم ، متـسیس  بلاق و  یـضایر و  زیمهم  ریز  هب  تخـس  ار  يرواد  و  قیدـصت »  » اما تشاذـگ  اهر  دازآ و  ار  روصت »  » وطـسرا
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نیع ندوب  یعبت  نهذ و  تلاصا  راک  نیا  هک  تسادیپ  ینـشور  هب  نکیل  تسا ؛ راک  نیرت  یئاهن  نهذ ، میظنت  رد  وا  راک  تسا  یهیدب 
نامزاس نیا  زا  دوش  اهنم  وا  قطنم  زا  لصا  نیا  رگا  هک  يروطب  تسین  يزیچ  نهذ » تلاصا   » زا ریغ  وا  راـک  لـب  تسا  هتفرگ  مزـال  ار 

.دنام یمن  یمظنم  زیچ  ابیز 

تـسا زاـین  یب  نوطـالفا  ياـه  هدـیا  زا  هکنیا  زا  دـیلاب و  یم  دوخ  مظنم  قطنم  هب  تشاد -  قح  رتخبت  نیا  رد  و  هنارتـخبتم -  وطـسرا 
دهاوخ باجیا  ار  نوطالفا ) ياه  هدـیا  زا  رتدایز   ) دایز ياه  هدـیا  وا  نهذـلا » هلاصا   » لصا هک  نیا  زا  لفاغ  .درک  یم  رورغ  ساسحا 

کلف و  هناگ » هن  كالفا   » رب لـقع »  9  « قیبطت نآ  زا  رت  لا  هدیا  دـندش و  یقلت  یعطق  ياهدوجوم  وا  هفـسلف  رد  هرـشع » لوقع  ، » درک
کحـضم زگره  شندوب  موهوم  نیع  رد  نوطالفا  لثُم  هک  یلاح  رد  تشگ  کحـضم »  » قادصم هک  دمآرد  موهوم  يردـقب  سلطا ،

.تسین هدوبن و 

هدروآ یپ  رد  ار  يدایز  ياه  هدیا  نآ ، ینهذلا  هلاصا  هیاپ  دوش  یمن  هصالخ  شدننام  هرشع و  لوقع  رد  وطـسرا  بتکم  یئارگ  هدیا 
هب هرخالاب  وا  ناملـسم  ناوریپ  زا  یخرب  هک  تسا  ءایـشا  یجراخ  تینیع  رد  تیهام » ندوب  يرابتعا   » اهنآ نیرتکانتـشحو  زا  هک  تسا 

.دندرک راکنا  ار  ایشا » ترثک   » تیعقاو دندیسر و  نآ 
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رگید فرط  زا  تسا و  وا  یـضایر » مظن  هب  مظنم  قطنم   » یمتح ياـهاضتقا  زا  نهذ  هصرع  رد  تیهاـم » زا  دوجو   » کـیکفت یفرط  زا 
ناـمه زین  .دـیامن و  یم  لیـصا ، زین  نیع  رد  ار  ینهذ  لیـصا  ناـمه  نهذ ، زا  تیعبت  رب  یتسه  ناـهج  ندرک  روبجم  نهذـلا و  هلاـصا 

( هرـشع لوقع  دـننام   ) یئاه شیازفا  راچد  شیازفا  تهج  رد  اهنت  هن  ناس  نیدـب  .دـیامن  یم  يرابتعا ، زین  جراخ  رد  ار  نهذ  يرابتعا 
ار اه  تیهام  دریگ ، یم  ناهج  زا  ار  ترثک  دوش ، یم  راچد  ناهج  زا  یکانتـشحو  ياه  ینتـساک  هب  شهاک  تهج  رد  لـب  ددرگ  یم 

: دوش یم  نینچ  .دریذپ و  یم  ار  لوا ، هورگ  نایئاطسفوس  رواب  زا  یشخب  تقیقح  رد  .دریگ  یمرب  ناهج  ءایشا  زا 

.دنتسه موهوم  اه  ترثک  اه و  تیهام  اهنت  تسین ، هطسفس  ناهج 

.دوب شرورپ ) لحارم  زا  سپ   ) وا هفسلف  ماجنارس  نیا  و 

اهنت ناهج  دریگب ، ياج  وا  دنمیـضایر  قطنم  یـشک  هلول  نامزاس  رد  دوش و  بوذ  هک  دوب  نآ  زا  رت  میظع  رت و  هنمادرپ  یتسه  ناهج 
.تسه هدوب و  ناسنا  یئارگ  شناد  يارب  ترورض  نیلوا  هشیدنا ، نهذ و  ندرک  یضایر  هچرگ  .تسین  دوبن و  یضایر 

دناوت و یم  هن  درادرب و  تسد  نآ  زا  تسیابن  دناوت و  یم  هن  دراد ، ندرک  یضایر  اب  رمتسم  روآدرد و  شلاچ  كاغم ، نیا  رد  ناسنا 
نیا رد  تسا  ریش  رشب  رگا  هک  رشب  گرزب  يراتفرگ  میظع و  لکشم  تسا  نیمه  .دنتب و  دوخ  يارب  يریجنز  ياهرات  نآ ، زا  تسیابن 

.دهد یم  نانچمه  تسا و  هدادرس  هلاس  نارازه  هلان  یناوتان  كاغم 

هفـسلف اـب  ار  شدوـخ  ناوـج  تیحیـسم  تسا  نیا  زا  ریغ  منیب  یم  نم  هچنآ  اـما  .ار  ملع  وطـسرا  دروآ و  هفـسلف  نوطـالفا  دـنا : هتفگ 
هب یگلاس  دـنا  رازه و  نس  رد  ریپ  تیحیـسم  .داد  حـیجرت  وطـسرا  یئارگ  نهذ  رب  ار  وا  ياه  هدـیاو  وا  لثُم  تفای  راـگزاس  نوطـالفا 
هار هب  نادنمشناد  شناد و  هیلع  رب  ار  نویـسازیگنا  ياه  هاگداد  هک  دوب  یئوطـسرا  تیحیـسم  ماجنارـس  دروآ و  يور  وطـسرا  هفـسلف 

.دندش یم  ینابرق  اهنآ  ياپ  شیپ  رد  دنمشناد  شناد و  هک  دندوب  یئوطسرا  يا  هدیا  ياه  تب  نیا  تخادنا و 

هرـشع لوقع  نکیل  .تسا  هدـیعلبن  یناـبرق  ناونعب  ار  یهوژپ  شناد  چـیه  نوطـالفا ، بسا » عونلا  بر   » ًـالثم نوطـالفا ، عاوـنا  باـبرا 
.دورس یم  دیزم » نم  له   » دیعلب و یم  ار  یسانش  ناهیک  ره  دبا  ات  تسناوت  یم  رگا  تشگ  یم  قیبطت  كالفا  هب  هک  یئوطسرا 

نکیب ات  وطسرا  زا 

رد نآ  باتـش  هک  دوب  هداد  يرـشب  هشیدنا  هب  یـضایر  مظن  زا  ینامزاس  نانچ  دوب و  مکحتـسم  يردق  هب  وطـسرا  قیقد  گرزب و  راک 
هدرمش زارف  شـش  هشیدنا » ندش  یـضایر   » ای ندرک » یـضایر   » هلئـسم ياهزارف  یـسررب  رد  .تشگ  لاعف  لاس  هشیدنا 1948  هصرع 

مود لسن  هب  لسن  کی  هلصاف  نامه  نوطالفا  اب  وطسرا  هلصاف  زین  طارقس و  اب  نوطالفا  هلـصاف  نایئاطـسفوس ، اب  طارقـس  هلـصاف  دش ،
ریخا 103 ههد  ات 5  تنک  زا  لاـس و  زین 231  نکیب  اب  تنک  تسوگا  هلـصاف  تسا و  لاـس  نکیب 1948  اب  وطسرا  هلـصاف  یلو  تسا 

.تسا لاس 

رد وطسرا  راک  تمظع  رگا  تسا  وطسرا  قطنم  ندش  دنم  یـضایر  لامک  تقد و  لولعم  نکیب  وطـسرا و  نایم  دتمم  سب  هلـصاف  نیا 
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.تسا مکحتسم ، نامزاس  نیا  زا  رشب  هشیدنا  يزاس  اهر  رد  نکیب  راک  تمظع  تسا  هشیدنا  ندرک  یضایر 

هک نیا  زا  دشاب  یکاش  دراد  قح  زین  هشیدنا  اما  تسا ؛ یگرزب  راختفا  هشیدنا ، نایرج  رب  یئوطـسرا  قطنم  هسدنه  هلاس  هرطیس 1948 
( تسابیز قیقد و  نادـنز ، نیا  ناـمتخاس  یـسدنهم  هچ  رگ   ) تسا هدیـشک  نادـنز  هب  مین  نرق و  هدزون  نیا  رد  ار  وا  یئوطـسرا  قطنم 

.تشگ لوحتم  زور  هبزور  زین  نکیب  زا  دعب  دوب  لوحت  رد  هلصاف ، مک  ياه  بوانت  اب  مادم و  روطب  وطسرا  زا  لبق  رد  هشیدنا  اریز 

ریذـپ لاطبا  هک  تسا  نآ  ملع   » راعـش مسیرپوپ و  یئارگ » لاطبا   » هک دوش  یم  صخـشم  هناسانـش  هعماج  يا  هشیر  یـسررب  کـی  رد 
یمن یئوطسرا ، قطنم  مظن  نامزاس و  يریذپان  لاطبا  لابق  رد  یعامتجا -  ربج  يربج -  شنکاو  کی  لمعلا و  سکع  زا  ریغ  دشاب ،»

!!. .دشابن شناد  هک  تسا  نآ  شناد  دشاب ، طلغ  هک  تسا  نآ  ملع  دشک : یم  دایرف  دنمشناد  رشب  .دشاب 

، یئارگ لاطبا  اب  هدـینارورپ و  دـح  زا  شیب  ار  نآ  کنیا  دوب  تقیقح  کی  هک  میتشاد  ار  تسا » موکحم  یئارگ  قالطا   » راعـش رتشیپ 
.قطنم نیرت  یطیرفت  میئوگب  ای  میا و  هتشگ  ور  هبور  قطنم  نیرت  یطارفا  ینعی 

نازیم هچ  دـناسرب ، تداعـس  هب  ار  ناـسنا  ردـق  هچ  دـیامن ، دـنم  هرهب  ار  تیرـشب  هتـسناوت  ردـق  هچ  هدرک ، تفرـشیپ  دـح  هچ  اـت  ملع 
؛ دوخ ياج  هب  دنتـسه  يروما  همه  هدـش ، بکترم  ار  یفالخ  هچ  هداد و  ماجنا  ار  حیحـص  هچ  تسا ، هدوزفا  ناسنا  ياـه  يراـتفرگرب 
طارفا و زا  دـشاب  هشیدـنا  یـضایر  مظن  ره  وریپ  دـنک و  داـجیا  ار  یقطنم  ره  ناـسنا  تسا : نیا  دوش  هتـسناد  دـیاب  تسا و  مهم  هچنآ 
زا هن  یتسیاب  ناسنا  .دـندیرفآ  یمن  نینچ  نیا  ار  وا  دوبن  نینچ  رگا  تسا ، یفاک  رـشب  يارب  نیمه  ًارهاـظ  دوب و  دـهاوخن  يرب  طـیرفت 

هدـش هتـشاذگ  وا  هدـهع  هب  شنیرفآ  رد  هک  دوخ  هفیظو  هب  ًافرـص  دزادرپ ، زیتـس  هب  تیعقاو  نیا  اـب  هن  دـشاب و  دـنم  هلگ  تقیقح  نیا 
.دشاب یضار  نآ ، قلطمان  هعسوت  قلطمان و  ِملع  هب  قلطمان  ِناهج  رد  قلطمان  ِناسنا  .دزادرپب 
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هک نیا  نودب  نکیب  .کیزیفاتم  کیزیف و  دوب : هدز  تسد  هیزجت  کی  هب  اهنت  نآ  ندرک  یضایر  یتسه و  ناهج  یحارج  رد  وطـسرا 
لب دوب  هدرواین  یئوطـسرا  قطنم  لباقم  رد  یقطنم  تقیقح  رد  وا  .درک  اپ  رب  ار  مسیلاـیرتام  قطنم  دـنک  در  ار  یئوطـسرا  مظنم  قطنم 

.دوب هدرک  شخب  شخب  یحارج و  ار  هشیدنا  عوضوم  هک 

هب درک  عورـش  داهن و  رانک  هنامرتحم  وطـسرا  قطنم  دننام  ار  کیزیفاتم  شخب  درک  هاگن  وطـسرا  کیزیفاتم  کیزیف و  نامه  هب  نکیب 
: دندوب راک  کی  تقیقح  رد  هک  درک  راک  هس  نکیب  ینعی  .کیزیف  شخب  یحارج 

.تشاذگ يرانک  هب  هنامرتحم  ار  یئوطسرا  قطنم   - 1

.داد رارق  يرانک  رد  هنامرتحم  ار  یئوطسرا  کیزیفاتم   - 2

.دیشک یحارج  یضایر و  زیمهم  ریز  هب  ار  وطسرا  کیزیف   - 3

هلاصا  » دـنک و يوریپ  نیع  زا  نهذ  هک  دوب  هدیـسر  تبون  راـب  نیا  .دوش  یم  یحارج  زین  هشیدـنا  عوضوم ، یحارج  اـب  تسا  یهیدـب 
.تفرگ یم  ار  وطسرا  نهذلا » هلاصا   » ياج تعرس  اب  اما  جیردتب  هک  دوب  ینکیب  نیعلا »

هچرگ تشگ  یم  ادج  مه  زا  شیاه  مادـنا  دـش و  یم  یفاکـشدبلاک  هک  تشاد  رارق  یتسه »  » کی دنمـشیدنا  درف  يورارف  رد  کنیا 
.دشاب ینهذ  ياهرابتعا  اب  يدراوم  رد  کیکفت  هیزجت و  نیا 

رواـب زین  شدوخ  دـیاش  هک  ینتخاون  دوب ، هتخاون  ون  گـنهآ  اـب  ار  ونزاـس  زین  تشاذـگ  یمن  ون » نونغرا   » ار شباـتک  ماـن  نکیب  رگا 
.دشاب طارفا  دح  ات  هدنور  شیپ  ریگارف و  ردق  نیا  تشادن 

هب رتشیب  يرگید  تشاد و  هجوت  هشیدنا  میظنت  هب  رتشیب  یکی  دـنا  هدرک  لیمکت  ار  نوطالفا  راک  تقیقح  رد  نکیب  مه  وطـسرا و  مه 
شیپ یـضراعت  چـیه  مسینکیب  مسیئوطـسرا و  نایم  تسیاش  یم  .دـنا  هداد  لماکت  ار  طارقـس  فدـه  هار و  هس  ره  و  عوضوم ، میظنت 

نانچ هب  یـضایر  مظن  هک  دوب  دوز  یلیخ  زونه  نکیل  دوبن ؛ نکممان  يا  یگنهآ  مه  نینچ  دنـشاب و  رگیدـمه  لمکم  ًـالماک  دـیاین و 
تسا و لاـحم  رـشب  يارب  يزیچ  نینچ  یئوگ  و  دـنک ، راـهم  ار  یتـسه  یمظن  یب  رد  مظن  ریذـپان  راـهم  لوـغ  دـسرب و  یئـالاو  هبترم 

.تسا نیمه  مه  تقیقح 

: قطنم ود  رد  یگّلف  رصنع 

یمظن یب  مظن  زا  يرثا  ای  یگّلف  يراک و  هّلف  رـصنع  چیه  تهج  نیا  زا  تسا  یـضایر  مظن  نیرتلماک  ياراد  قیقد و  یئوطـسرا  قطنم 
، دراد راکورـس  قلطم ) تایلک   ) تایلک اب  تسا و  یفـسلف  ًافرـص  قطنم  کی  هک  رگید  تهج  زا  اما  مینیب ؛ یمن  نآ  رد  یتسه ، ناـهج 

گرزب رصنع  کی  ار  ندوب  رگن  یلک  ًافرصو  ندوب  یلک  ًافرـص  تیهام  نیمه  ناوت  یم  دوجو ،» ءازجا   » هن تسا  نآ  عوضوم  دوجو » »
.تسناد یگّلف  هدننک  نییعت  و 
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یـضایر مظن  دـش  هتفگ  اریز  تسا ؛ یگّلف  یعون  دوخ  ندیـسر ، یـضایر  مظن  تیاهن  هب  و  ندوب » یـضایر  یلیخ   » هصیـصخ یهگناو 
.دشاب یبنجا  ًالماک  یتسه  زا  دیابن  وا  کنیع  سپ  دسانشب  ار  یتسه  دهاوخ  یم  ناسنا  .یعیبط  مظن  هب  تبسن  تسا  یبنجا 

رد یئوطـسرا  يرگن  یلک  زا  هدرک ، تمـسق  ددـعتم  ياـه  شخب  هب  ار  یتسه  هدرک ، هیزجت  ار  عوضوم  هک  تهج  نیا  زا  نکیب  قطنم 
يراـنک هب  ار  قلطم -  دـنور  رد  یـسانش  یتـسه  دوـجو -  لـصا  نییبـت  تسا  راـچان  ًارهق  قـطنم  نیا  یلو  تسا  هتـساک  شحاـف  دـح 

.دوش راچد  يراک  هّلف  هب  تهج  نیا  زا  دوش و  لسوتم  مرادن » نآ  اب  يراک  نادنچ   » و مناد » یمن   » راعش هب  دراذگاو ،

ناوتان مروظنم  یلصا  هتـسه  هئارا  رد  هک  دوش  یم  لماع  زیچ  کی  مراد و  قاروا  نیا  رد  ار  مروظنم  نایب  ناوت  يدح  هچ  ات  مناد  یمن 
هدرپ نیا  بلطم  رخآ  ات  اما  تسیچ ؟ ثحب  نیا  زا  یئاهن  فده  تسرد ، نانخس  نیا  همه  ضرف  رب  دیوگب : دراد  قح  هدنناوخ  مشاب و 

رـس و هشیدـنا و  نهذ و  رب  یـضایر  مظن  ياطعا  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اجنیا  ات  میوگ : یم  باـسحلا  یلع  دز  مهاوخن  راـنک  ار 
لطاب مه  تسا  قح  مه  تسین ، مزال  مه  تسا  مزال  مه  هشیدنا ، عوضوم  ناهج و  هب  یـضایر  مظن  ياطعا  زین  و  رکف ، هب  نداد  ناماس 

.دنام یم  هلاقم  نیا  رخآ  هب  نآ  يارچ  نوچ و  ضقانت و  نیا  خساپ  تسا ،
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ریخا ههد  جنپ  ات  نکیب  زا 

نایرج لبمس  ناونعب  لب  صخـش  درف و  ناونعب  هن  نکیب  وطـسرا و  نوطالفا ، طارقـس ، نایئاطـسفوس ، دننام  یـصاخشا  هلئـسم  نیا  رد 
مظن تسا و  ترورـض  کی  هک  یـضایر  مظن  نایم  هک  دنتـسین  نانآ  نیا  .دـنوش  یم  یقلت  رـشب  یبلط » شناد   » و یهاوخ » ملع   » ینیع
دننام هک  تسا  يرـشب  هعماج  نیا  لب  دـنا ، هتفر  فرط  نآ  هب  یهاگ  فرط و  نیا  هب  یهاگ  تسا ، تیعقاو  تقیقح و  کی  هک  یعیبط 

.تسا هدیبوک  لحاس  نآ  هراوید  هب  یهاگ  لحاس و  نیا  هراوید  هب  ار  دوخ  یهاگ  ناشورخ  هناخدور 

شترهـش دـنک و  قشع  ار  نوتـسیب  تفگ : دـیاب  يدـصرد  اب  مکتـسد  هرخالاب  نامرهق » هعماج و  هطبار   » گرزب هلئـسم  زا  رظن  فرص 
.درب داهرف 

نیا هب  ندز  ولهپ  نیا  هدرک و  لیمحت  وا  رب  ار  ناشورخ  بارطـضا  نیا  ناهج ، وه  امب  ناهج  حیرـشت  هنیاعم و  زا  رـشب  یناوتان  زجع و 
.دهاوخ یم  وا  زا  ًاباجیا  ار  هراوید ، نآ  هراوید و 

زین موس  بناـج  زا  تسا و  شناد  نیرت  یملع  رگید  بناـج  زا  نیرت و  ینهذ  یبناـج  زا  تسا  ملع  نیرت  نیریـش  نیرتاـبیز و  هسدـنه 
نازیم نامه  شناد  نیا  رد  تسا  ملع  نیرت  لداعتم  ناهج ، ندرک  یضایر  هشیدنا و  ندرک  یـضایر  تهج  زا  .تسا  ملع  نیرت  یلمع 

.ددرگ یم  یضایر  زین  ناهج  ءایشا  ناهج و  ینعی  نآ  عوضوم  نازیم  نامه  هب  دور  یم  یضایر  زیمهم  ریز  هب  هشیدنا  هک 

ندش یـضایر  راب  عوضوم  زا  شیب  هشیدنا  یهاگ  رگید  مولع  رد  .درادن  دوجو  هسدنه  نازیم  هب  یـشناد  چیه  رد  هبناجود  لداعت  نیا 
هناهد هک  یمیـش ، دـننام  ددرگ  یم  يزاس  یـضایر  راچد  هشیدـنا  زا  شیب  عوضوم  یهاگ  .باسح و  ملع  دـننام  دـنک  یم  لـمحت  ار 

.دهد ياج  دوخ  رد  ار  رگید  ياه  هدش  یحارج  ات  تسا  زاب  زونه  فیلدنم  لودج  هسیک 

تکرب زا  و  فرحنم ، عالـضالا و  ریثک  ات  ثلثم  زا  دهد  یم  ياج  دودعم  نیعم و  لاکـشا  بلاق  رد  ار  ناهج  ءایـشا  ناهج و  هسدـنه ،
.تسا ملع  نیرت  یلمع  بقل و  نیا  راوازس  یملع  ره  زا  شیب  تسا و  قالخ  شدوخ ، لداعتم  تاذ 

تسا شناد  نیرتزیمآ  یحارج  هسدنه  .تسا  یسدنه  ماجحا  لاکشا و  نیمه  درادن  دوجو  یتسه  ناهج  رد  هچنآ  رگید  هاگهاگن  زا 
« رنه  » مانب يزیچ  دوبن  ناهج  رد  یـسدنه  لمع  راـک و  یـسدنه ، هشیدـنا  رگا  ساـسا  نیمه  رب  .مسیلانویـسوکنوف  لـماک  قادـصم  و 

يوس هب  اـه » هدـش  یـضایر   » ندـینادرگرب تساـه ، یحارج  میمرت  شتیلؤـسم  هک  يزیچ  ینعی  رنه  .درک  یمن  ادـیپ  یـشزرا  نادـنچ 
.یلصا تعیبط 

یضایر مظن  کی  نخس  دنتفگ  نخس  اه  فرح  نآ  اب  دندرک و  تسرد  نیعم  ياه  فرح  نآ  زا  دندرک و  عیطقت  ار  توص  اه  ناسنا 
مظن هیلع  رب  مظن  نیا  هک  رطاـخ  نیا  هب  اـهنت  تسا  هتفرگ  دوـخ  هب  يرگید  یـضایر  مظن  وـن  زا  هک  تسا  ینخـس  موـظنم  رعـش  .تسا 

.تسا هبذاج  ياراد  تسا  لوا ، یضایر 

، هیانک ماهبا ، ماهیا ، اب  يرعـش ، یـساسحا و  نخـس  .دندومن  یحارج  رگید  موهفم  زا  ار  موهفم  ره  دـندرک  عیطقت  ار  میهافم  اه  ناسنا 
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.تسا دنیآ  شوخ  هک  دراد ، میهافم  عیطقت  هیلع  رب  يا  یگژیو  ینعی  تسا  هارمه  ...و  مادختسا  هراعتسا ،

ریسا ناسنا  لد  رد  هک  تسا  یتسه  تقیقح  زا  يا  هرطاخ  شبنج  دیئوگب : ای  تسا  یعیبط  مظن  یضایر و  مظن  نایم  هدنهد  یتشآ  رنه 
یم دـنزرف  ماشم  هب  یـضایر  مظن  ياـه  هراوید  يوس  نآ  رد  هک  تسا  رداـم  يوب  رنه  .تسا  یـضایر ، مظن  هاـگنب  رد  هدـش  دـنبرد  و 

.دسر

.یضایر مظن  هیلع  رب  تسا  یضایر  مظن  یعون  هسدنه ، هیلع  رب  تسا  هسدنه  یعون  مسیبوک  یتح 

: میراد مظن  عون  هس  نیاربانب 

.تسا یمظن  یب  رد  مظن  یضایر ، مظن  هاگهاگن  زا  هک  یعیبط  مظن   - 1

.تسا مظن  دض  یعیبط ، مظن  هاگهاگن  زا  هک  یضایر  مظن   - 2

.تسا فلاخم ، ود  سنائتم و  انود  نیا  نایم  ِطبار  هک  يرنه  مظن   - 3

تدـش رد  یمود  تسا  یعیبط  مظن  هحوبحب  رد  یلوا  زیچ : کی  اهنت  تسیچ ؟؟ رد  تسیچ و  یلیل ، نونجم  وطـسرا ، وهآ ، ناـیم  قرف 
.تسا هتشگرب  یعیبط  مظن  هب  هدرک  هبوت  یضایر  مظن  زا  یموس  تسا و  یضایر  مظن 

.تسا هارمه  نونج  زا  يرصنع  اب  رنه  هشیمه 

.تسا كزان  هدرپ  کی  اهنت  نونج  غوبن و  نایم  هلصاف  و 

.میرکلا ّکبرب  كّرغ  ام  ناسنالا  اهّیا  ای 
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.الیلق ّالا  ملعلا  نم  متیتوا  امو 

.تسا رنه  نونجم  شناد ، وطسرا  تسا و  تعیبط  وهآ  رگا 

.داد یم  هعماج »  » مانب يزیچ  هب  رشب  هک  یضایر  مظن  زارف  نیرتالاب  زج  دوبن  يزیچ  مسینومک 

.هعماج یطارفا  یضایر  مظن  هیلع  رب  شروش  زج  تسین  يزیچ  تسیب  نرق  مسیلاربیل 

یب هک  لـمع ، نودـب  یهاوختلادـع  قـالخا و  هیلع  رب  شروش  زج  دوبن  يزیچ  درک  یم  داهنـشیپ  رـسنپسا  هک  یعاـمتجا » مسینیوراد  »
هچ ات  .تسه  تلادع ، مانب  يزیچ  يارب  یئاج  تخانـش  هسدنه  ياجک  رد  هدش و  یـضایر  هشیدنا  ياجک  رد  .تشگ  یم  غیلبت  هدوه 

.هسنارف بالقنا  هاوخ » تاواسم   » قطنم هب  دسر 

هسنارف بالقنا  قطنم 

زا ینخس  هدیناشک و  نرق 19  ياـه  قـطنم  هب  نکیب  زا  ار ، ریخا ) ههد  ات 5  نکیب  زا   ) ثحبم نیا  هک  دومن  یم  باـجیا  ثحب  ناـیرج 
: اریز دیاین ؛ نایم  هب  هسنارف  بالقنا 

.دنراد یلسن  هطبار  نکیب  قطنم  اب  نرق 19  ياه  قطنم   - 1

نایم رد  يا  « هلعلا ءزج   » مادک ره  نیـشیپ  ياه  قطنم  همه  هچرگ  درادن  نکیب  قطنم  اب  يوهام  یلـسن  هطبار  هسنارف  بالقنا  قطنم   - 2
.دروآ دوجو  هب  رد 1789 )  ) ار بالقنا  اهنآ  عومجم  هک  دنتسه  ناوارف ، یئزج  ياه  تلع 

.تسین دوبن و  اور  نآ ، يور  زا  روبع  هسنارف و  بالقنا  مانب  یگرزب  یعامتجا  هدیدپ  نتشاذگاو  ثحب ، نیا  رد  نکیل 

و دـشاب ) هشیدـنا  هسدـنه  یگنوگچ  لصاح  دارفا و  ياه  یهاگآ  دولوم  ینعی   ) دـشاب یملع  میقتـسم  هدـیدپ  کی  بالقنا  نیا  هاوخ 
( ناسنا تعیبط  لصاح  دارفا و  هاگآان  ياهاضتقا  دولوم  ینعی   ) اه هشیدنا  ياه  هسدنه  هیلع  رب  ینایـصع  هک  یعیبط  هدـیدپ  کی  هاوخ 

بالقنا هک  تسا  هعماج » دارفا  هناهاگآ  هبنج   » بالقنا قطنم  زا  دارم  تروص  ره  رد  دشاب ، ود  ره  زا  بکرم  نآ  تیهام  هاوخ  دشاب و 
.دنا هتشگ  بالقنا  راچد  ای  هدرک 

هن  ) میدرک یبالقنا  تکرح  ارچ  میدرک ؟ تکرح  ارچ  دوش : یم  حیـضوت  هیجوت و  نآ  هلیـسوب  بالقنا  هک  تسا  نامه  بالقنا  قطنم 
، صخشم متـسیس  کی  رد  دنبای و  یم  یـضایر  هدش و  باسح  مظن  کی  رگیدمه  اب  اهارچ  نیا  خساپ  میهاوخ .؟ یم  هچ  یجیردت ؟)

.دنهد یم  لیکشت  ار  بالقنا  قطنم 

رد هچنآ  اریز  .تسا  نآ  يرگ  یسدنه  دامن  نیرتزارف  نآ ، لصا  نیمه  دوب و  یهاوخ » تاواسم   » هسنارف بالقنا  قطنم  یلـصا  هتـسه 
.تسا تلادع  زا  ریغ  تاواسم  تساه و  هلداعم  لداعت و  لدع و  رساترس  یتسه  ناهج  .تسا  تاواسم  درادن  دوجو  یتسه  ناهج 
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دـشاب و بالقنا  تیهام  دولوم  وا  تیـصخش  هاوخ  ربهر  کی  .دوب  نآ  يوهاـم  ياـه  یگژیو  زا  نیا  تشادـن و  ربهر  هسنارف  بـالقنا 
ياج رد  هک  تسا  تئیه  کی  زا  رتهب  دمآ ) دهاوخ  عوضوم  نیا  حرـش   ) دـشاب یلماعت  یطاعت و  هطبار  کی  بالقنا  اب  وا  هطبار  هاوخ 

.دوش یم  هتخانش  رت ، نشور  رت و  صخشم  بالقنا  قطنم  هک  تهج  نیا  زا  رتهب ، .دنریگ  رارق  يربهر 

لیلدـب گرم  نیا  .نآ  دوخ  هن  دوب  نآ  ریثات  دـنام  یقاب  هچنآ  فارحنا ) هن  گرم   ) درم دوخ  يزوریپ  حبـص  نامه  رد  هسنارف  بالقنا 
: دوب ریز  تیعقاو  ود 

مانب يزیچ  نآ  دـنیآرف  هک  تساوخ  یم  شدوخ  يزوریپ  زا  سپ  يارب  ار  یمظن  کی  بالقنا  یهاوخ :» یـضایر  مظن   » رد طارفا   - 1
ره دیوگ : یم  نهذ  .دوش  یمن  ققحم  یئاج  رد  ینهذ  ماقرا  رد  زج  یگژیو  نیا  هک  تایـضایر  نیرت  یـضایر  ینعی  .دشاب  تاواسم » »

« دودـعم  » دراد دوجو  یتسه  تینیع  رد  هچنآ  اما  .دـیوگب  دـیاب  تسا و  يواسم  رگید  تفه  اب  تفه  ره  تسا ، يواـسم  رگید  اب 4   4
زا یتهج  رد  مکتـسد  تسین  يواسم  رگید  یـش  اب  یئیـش  چیه  اریز  تسین  يواسم  رگید  دودعم  اب  يدودعم  چـیه  و  ددـع »  » هن تسا 

.دنتسه توافتم  تاهج 

بالقنا رد  يربهر  تئیه  نآ : ياج  هب  تئیه »  » یـضایر يربهر  کی  ندش  نیزگ  ياج  یعیبط و  تدحو  اب  يربهر  کی  نادـقف   - 2
دـش یم  هداز  بالقنا  زا  دـیاب  یـسارکومد  دوب و  یـسارکومد  يارب  بالقنا  دوب  یـسارکومد » زا  لـبق  یـسارکومد   » قادـصم هسنارف 
دلوت زا  لبق  تسا  یـسارکومد  یئاهن  ياهدومن  زا  هک  يربهر  تئیه  هک  یلاح  رد  دیـسر  یم  لاـمک  هب  دوخ  یلماـکت  ریـس  اـب  سپس 

تیعقاو نیا  هلمج : کی  رد  درک ، یم  یعادـت  ار  هسفن » یلع  یـشلا ء  مدـقت   » قادـصم یعونب  هک  دوب  هتخادرپ  لمع  هب  یـسارکومد ،
.دوب هدرب  نیب  زا  ار  نامز  رصنع  مانب  يرگید  تیعقاو 
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لماوع زا  یکی  تیعقاو  نیا  مینک ، هاگن  هکـس  يوس  کی  زا  اهنت  مینادب و  بالقنا  لامک  ای  صقن  ناشن  ار  یگژیو  نیا  هک  نیا  نودب 
یم نوفدم  هیسور  ياه  فرب  رد  هدرک و  عمج  نوئلپان  باکر  رد  ار  هدرک  بالقنا  مدرم  هک  یگرم  .دوب  بالقنا  نآ  سردوز  گرم 

.هسنارف ياه  خاک  رد  ناش  نیفلاخم  فرب و  ریز  رد  ناهاوخ  تاواسم  دنک 

هتساک و انس  تیلوئسم  زا  هسنارف  دراد  انس )  ) نایعا سلجم  سیلگنا  دنراد  توافت  ود  هدرکن  بالقنا  ِسیلگنا  هدرک و  بالقنا  هسنارف 
رد .تسا  هتـشاد  ظوفحم  راو  هزوم  ار  نآ  سیلگنا  هدرک  لـیطعت  ار  راـبرد  هسنارف  تسا  هدروآ  رد  ناـبهگن » ياروـش   » ماـن هب  يزیچ 

.دوب اپورا  لک  بالقنا  هسنارف  بالقنا  هدش  هتفگ  قحب  هچرگ  .دوش  یمن  هدید  توافت  هعماج  ود  ینیع  گنهرف  رکیپ 

تخانش هسدنه  بالقنا و 

نآ لعاف  هک  يروطب  دشاب  هعماج  دارفا  یعامتجا  تیـصخش  ياهاضتقا  زا  يدنیآرف  هک  تسا  یعامتجا  لوحت  کی  بالقنا  فیرعت :
.دشاب هعماج » تیصخش   - » ود ره  نآ -  عوقو  هنیمز  و 

: بالقنا کی  يرورض  ياه  یگژیو 

تیـصخش نآ  هاگـشزیخ  هک  تسا  يزیچ  بالقنا  یعامتجا ،» تیـصخش   » کـی دراد و  يدرف » تیـصخش   » کـی ناـسنا  درف  ره   - 1
.فلاخم ای  دشاب  قفاوم  نآ  اب  دارفا  يدرف  تیصخش  تیرثکا  هاوخ  .دشابن  دارفا  يدرف 

نیصصختم ناونعب  مولع  نیصصختم  هک  لب  .دشابن  نیصصختم » صصخت   » نآ عوقو  هنیمز  هاگشزیخ و  هک  تسا  يزیچ  بالقنا   - 2
هناگیب یبنجا و  ناـش  صـصخت  دروم  ملع  هب  تبـسن  ار  نآ  تیهاـم  دـنرگنب و  تریح  مشچ  اـب  نآ  رد  ناـش  صـصخت  هاگدـید  زا  و 

.دننادب

دنروآ یم  دوجو  هب  هک  یلوحت  زا  مه  دنـشاب و  نآ  دوجو  »ي  هّلعلا ءزج   » مه هعماج  دارفا  زا  مادـک  ره  هک  تسا  يزیچ  بـالقنا   - 3
.دنشاب نارگن  تخس 

.دشابن هعماج  دارفا  زا  مادک  چیه  ینیب  شیپ  عقوت و  قباطم  يزوریپ  زا  سپ  نآ  يدوجو  تایئزج  هک  تسا  نآ  بالقنا   - 4

دوجو هب  رد  یلماع  یتهج  زا  دارفا  کت  کت  دـشاب : رارقرب  هعماج  دارفا  بالقنا و  نایم  کـیتکلاید  یطاـعت و  لـباقتم ، تیلماـع   - 5
.دنشاب بالقنا ، تسد  رد  يا  هچیزاب  رازبا و  یتهج  زا  دنشاب و  نآ  ندمآ 

: دراد ار  ریز  ياه  تیهام  زا  یکی  تسین و  بالقنا  دشاب  قوف  ياه  یگژیو  زا  یکی  دقاف  هک  یبالقنا  ره 

تیـصخش نآ ، هدـننک  داجیا  هک  تسا  يزیچ  شروش  تسا : گرزب  شروش  کـی  هدرتسگ ، ًاتبـسن  هنماد  اـب  تسا  شروش  کـی   - 1
ياه توافت  ریاس  تسا و  هنتف »  » نآ رگید  مان  .فلاـخم  هاوخ  دـشاب و  نآ  قفاوم  ناـنآ  یعاـمتجا  تیـصخش  هاوخ  تسا  دارفا  يدرف 

: تسا ریز  حرش  هب  بالقنا  شروش و  يوهام 
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یمن ریگارف ، یلم  تکرح  کی  تیهام  رد  دـنک و  یم  قدـص  شروش ، ناگدـننک  داجیا  رب  بزح »  » اـی هورگ »  » موهفم ینعم و  فلا :
.دشاب

تسد رازبا  شروش  اما  .تسا  دنمفده  تیصخش  نیمه  دوخ  هک  تسا  تیـصخش »  » کی ياراد  بالقنا  فده : تکرح و  هطبار  ب :
.دنراد یفده  نانآ  هک  تسا  دارفا 

.تسا دارفا  تسد  رازبا  شروش  .دنک و  یم  دوخ  رازبا  ار  هعماج  دارفا  هک  تسا  نآ  بالقنا  رگید : نایب  اب 

يژرنا ناشفشتآ ) کی  دننام   ) هک دنک  یم  شکورف  یتقو  بالقنا  دشاب و  دارفا  هدارا  اب  تسا  نکمم  دناوتیم و  شروش  یشکورف  ج :
.نآ ندیناباوخورف  رد  هن  تسا  رثؤم  نآ  هب  نداد  تهج  رد  يربهر  یتح  .دوش  مامت  نآ ، ینرق  نیدنچ  ای  هلاس  نیدنچ  هتشابنا 

یم یط  ار  یملع  نیعم  هدش  باسح  ریسم  یملع  تابـساحم  يرـس  کی  ساسا  رب  هک  تسا  یـصصخت  یملع و  تکرح  کی  ای   - 2
.رگید یملع  لوصحم  ره  دننام  تسا  یعونصم »  » ًالماک هدیدپ  کی  دنک و 

زا یلوصحم  هاوخ  دـشاب و  یبرجت  مولع  تـالوصحم  زا  یلوصحم  هاوخ  تسا  یعونـصم  هکنیا  رگم  تسین  يا  یملع  لوصحم  چـیه 
.دشاب یناسنا ، مولع  تالوصحم 
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.تسا هدش  باسح  فده ، اب  نآ  هطبار  هچرگ  درادن  دوجو  هبساحم  شروش  تیهام  رد 

تسا نکمم  ینعی  دنـشاب  هدمآ  بالقنا  نورد  هب  دوخ  یهورگ  ای  يدرف  تابـساحم  قباطم  یهورگ  ای  يدارفا  تسا  نکمم  حیـضوت :
اما .دنشاب  تهج  مه  بالقنا  اب  ناشدوخ  تابساحم  قباطم  هدمآ و  بالقنا  نورد  هب  یـشروش »  » و یـصصخت » یملع ،  » ياه تکرح 
ناش يارب  .دنا  هدوبن  يزیچ  دسرب ) شفده  هب  بالقنا  هکنیا  يارب   ) بالقنا تسد  رد  يرازبا  زا  ریغ  هک  دـید  دـنهاوخ  نایاپ  رد  نانیا 

.تسا هدوب  بالقنا  تسد  رد  يا  هچیزاب  ناش ، یهورگ  ای  يدرف  تیصخش  هک  دش  دهاوخ  نشور 

.تسا بالقنا  تیهام  توقو  لامک  ناشن  لب  تسین  بالقنا  يارب  یصقن  یبیع و  اهنت  هن  يزیچ  نینچ 

، دـیایب رد  ینایرج  ای  یهورگ  ای  دارفا  ینیب  شیپ  عقوت و  قباطم  نآ  ملـسم ) لوصا  زا  ریغ   ) تایئزج يزوریپ ، زا  سپ  هک  یبالقنا   - 3
.دراد يرگید  تیهام  تسین و  بالقنا 

.نآ مّلسم  لوصا  رد  رگم  ددرگن  ققحم  اه  نظ  نیا  زا  مادک  چیه  و  دشاب » نآ  رای  دوخ  نظ  زا  یسکره   » هک تسا  يزیچ  بالقنا 

ماظن دوش  یم  فرحنم  هچنآ  دوش ) یمن  فرحنم  تعیبط  نیا  رد  یعیبط  هدیدپ  چـیه  هک  روطنامه   ) دوش یمن  فرحنم  یبالقنا  چـیه 
، هعماج ناریدم  يدرف  تیصخش  اه و  صـصخت  زا  بالقنا ، ندرک  شکورف  زا  سپ  هک  تسا  يا  هدش  باسح  نامزاس  یتابـساحم و 

.ددرگ یم  دراو  بالقنا  رب  يزوریپ  زا  سپ  هک  دتفا  یم  قافتا  يا  هسدنه  رد  ای  هسدنه  زا  فارحنا  ینعی  .دوش  یم  یشان 

هب هتـسب  تسا ؟ هدـش  نآ  نیزگ  ياـج  یتابـساحم  مظن  هدـش و  ماـمت  بـالقنا  ناـفوط  تفگ : دوـش  یم  یناـمز  هچ  یک و  شکورف :
نآ یـشکورف  يزوریپ  ضحمب  بالقنا  کی  تسا  نکمم  دـنا  توافتم  عوضوم  نیا  رد  اه  بالقنا  تسا ، بالقنا  تیهام  یگنوگچ 

.دنک یط  یشکورف  ات  ار  يدایز  نامز  تدم  يزوریپ ، زا  سپ  بالقنا  کی  تسا  نکمم  دسر و  ارف 

یم هدنار  نوریب  هب  ای  دنوش و  یم  مضه  نآ  رد  ای  دنتفیب  نآ  هب  هک  یئایـشا  تسایرد  دننام  بالقنا  ندرک : شکورف  ناشن  تمالع و 
مظن یـضایر ، مظن  زیمهم  ریز  هب  زونه  تسا و  هدرکن  شکورف  بالقنا  نآ  تسه  بالقنا  کی  رد  ینکف  ارف  مضه و  لمع  ات  .دنوش 

.دهد یمن  نیکمت  هشیدنا  هسدنه  هب  تسا و  هتفرن  یتابساحم 

مظن رب  هک  تسا  هدرک  شکورف  یتقو  تسا  یمظن » یب  مظن   » ياراد یعیبط  یش  ره  تعیبط و  دننام  یعونـصم  ریغ  یقیقح و  بالقنا 
.دشاب هداد  لماک  نیکمت  یضایر 

قیقد مظن  کی  ساسا  رب  لگنج  کی  دوش : یم  يروآدای  ون  زا  تشذـگ  هتـشون  نیا  زاغآ  رد  هک  یـسدنهم  غاـب  لـگنج و  لاـثم  نآ 
یم مظنم  مظن  ساسا  رب  زین  یـسدنهم  غاب  کی  .دـنک  یم  رمع  دـیآ و  یم  دوجو  هب  دوخ  قیقد  ياه  لومرف  قیقد و  نیناوق  اـب  یعیبط 

زا تسا و  یمظن  یب  کی  یضایر  مظن  یعیبط  مظن  هاگدید  زا  تسا  یضایر  مظن  یمود  یعیبط و  مظن  یلوا  .ددرگ  یم  هرادا  دوش و 
هتشاد رارق  یضایر  مظن  ریز  ًالماک  هک  تسین  لگنج  یتقو  ناتـستخرد  کی  .تسا  یمظن  یب  کی  یعیبط  مظن  یـضایر  مظن  هاگدید 

.دنک ادیپ  غاب »  » تیهام دشاب و 
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شناد بالقنا و 

: دراد دوجو  عوضوم  نیا  رد  صخشم  هیرظن  راهچ  تسا و  فالتخا  دروم  نادنمشناد  شناد و  رظن  زا  بالقنا 

نتفر نیب  زا  نآ  هدیهوکن  تلـصخ  نیرتکچوک  .تسا  جرم  جره و  نیرفآ و  تراسخ  یگتفـشآ ، رـضم ، دـب ، زیچ  کی  بالقنا   - 1
يا هدع  ناج  لام و  زین  بالقنا  نیرت  ملاس  رد  ینعی  .دنور  یم  نیب  زا  تلادع » لدع و   » تراظن زا  غراف  هک  تسا  یئاه  ناج  لاوما و 

.تسا اوران ، زین  بالقنا  دوخ  هاگدید  زا  هک  ددرگ  یم  هابت  بالقنا ) دوخ  تیهام  لوصا و  فالخ  رب  )

«، تیادـه «، » شزومآ «، » تیبرت  » لوصا ساـسا  رب  تسا  رتهب  دـیآ ، دوجو  هب  هعماـج  رد  یناـینب ) ریغ  اـی  یناـینب   ) يرییغت تساـنب  رگا 
.میشاب باتشرپ ، تکرح  کی  ددص  رد  هچرگ  داهناو  دیابن  ار  جیردت  .دشاب  جیردت »  » رتسب رد  و  تیریدم » »

مظن طسو  رد  و  هشیدنا » هسدـنه   » نوناک رد  تسرد  نآ  نارادـفرط  تسا  یهیدـب  .دـیمان  یئارگ » هسدـنه  هیرظن   » دـیاب ار  هیرظن  نیا 
.دنرگن یم  بالقنا  هب  هداتسیا و  یضایر 
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زا .دنتـسه  شنیب  نیا  قفاوم  دنتـسین  شیدـنا » نالک   » هک یـسانش  هعماج  هژیوب  یناسنا  مولع  ناراکردـنا  تسد  زا  هتـسد  نآ  ًـالومعم 
.دنرادن یقرف  چیه  هنتف  بالقنا و  نانیا  هاگدید 

هـسدنه هک  ناشیدـنا  لاربیل  همه  .دـیئارگ و  شنیب  نیا  هب  هسنارف  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  دوب  یبـالقنا  کـی  ادـتبا  وسور  كاژ  ناژ 
همهاو مه  ینالقع و  همهاو  مه  دـنراد ؛ همهاو  بالقنا  زا  هشیمه  دنـشیدنا و  یم  نینچ  تسا  راوتـسا  درفلا » هلاصا   » رب ناـش  هشیدـنا 

.یناور

درک و زیهرپ  نآ  زا  دـیاب  دروآ و  یمرد  نـالک  ياـه  تراـسخ  زا  رــس  یهاـگ  دراد و  یئاـه  تراـسخ  بـالقنا  تـسا  تـسرد   - 2
یم يروط  طیارـش  يدراوم  رد  یهاگ و  نکیل  .تخادنا  جیردت  تیادـه و  تیریدـم ، شزومآ ، تیبرت ، رتسب  هب  دـیاب  ار  تاحالـصا 

کی بـالقنا  تروـص  نیا  رد  دـنام ، یمن  بـالقنا ، هب  نداد  نـت  زا  ریغ  يا  هراـچ  هر  تـسین و  هتخاـس  اـه  نـیا  زا  يزیچ  هـک  دوـش 
یتیمها فدـه ، ندوب  نالک  هب  رظن  دـیآ  یم  شیپ  اه  بالقنا  رد  هک  يدروم ، ياه  یهاـبت  .تسا  یلاـعت  تفرـشیپ و  يارب  ترورض 

.دنرادن

هاگ دنهد  یم  تیاضر  هک  »ي  ناشیدنا نالک   » همه تسناد و  هشیدنا  نیا  نابحاص  زا  دیاب  ار  يزوریپ ) زا  شیپ  رد   ) وسور كاژ  ناژ 
.دنتسه هیرظن  نیا  رادفرط  دوش ، هدیشک  نآ  يور  رب  يا  هدرپ  ًاتقوم  ای  دیآ  نیئاپ  شتسرپ  يوکس  زا  هشیدنا » هسدنه   » ههلا یهاگ 

هـسدنه  » هب تبـسن  بالقنا  وا  رظن  هب  .تشاذـگ  هنایم » هار   » ار نآ  ماـن  دـیاب  هک  دـشیدنا  یم  يروط  بـالقنا  هب  تبـسن  رلگنپـشا   - 3
دیاب ًامتح  بالقنا  هک  تسین  يوهام  مازلا  موزل و  .دراد  هشیدنا  هسدـنه  هغبـص  یعونب  لب  تسین  نشخ  یبنجا و  اهردـق  نآ  هشیدـنا »

ار بالقنا  تیهام  لصا  وا  .تسین  بالقنا  ره  همزال  تنوشخ  تسا و  بالقنا  زا  یعون  نشخ  بالقنا  دشاب  هتشاد  یناشف  شتآ  هبنج 
.دناد یم  نآ  یگدنزخ »  » رد ار  نآ  لصا  لب  دناد  یمن  راجفنا »  » ای ندیهج »  » سپس ندوب و  نمزم »  » رد

.تسا رلگنپشا  شنیب  زا  نم  یصخش  تشادرب  نیا  هک  منک  یم  حیرصت 

کی بالقنا  تسا  هدوه  یب  یگمه  الاب  ياه  ثحب  دـنیوگ : یم  تشاذـگ ، شیدـنا » رتنالک   » ار ناش  ماـن  دـیاب  هک  رگید  یخرب   - 4
، رـضم ای  مینادـب  دـیفم  ار  نآ  ام  هاوخ  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  یعامتجا ، نورد  ياهربج  يرـس  کی  ساسا  رب  هک  تسا  یعیبط  داد  خر 

نآ هب  هک  تسا  مزال  هشیدـنا  هسدـنه  ناـبحاص  نادنمـشناد و  يارب  سپ  .تسین  يزیچ  یبیرفدوخ »  » کـی زا  شیب  بـالقنا  زا  زیهرپ 
دش دهاوخن  ناشدیاع  يزیچ  تسکش  زج  هک  دنیاین  زیتس  رد  زا  نآ  اب  و  دنراذگب ، رانک  ار  ناشدوخ  یملع  تابساحم  ًاتقوم  دندنویپب 

.دنکف ارف  ار  مادک  دیامن و  بذج  ار  دارفا  مادک  هک  تسا  بالقنا  تیهام  هب  هتسب  تسین و  يدارا  رما  کی  زین  نیا  هچرگ 

.تسا هیرظن  نیا  نارادفرط  لبمس  سکرام 

مسیتنامر کی  تعیبط ، هب  یهاگن  رـس ، تشپ  رب  تسا  یهاگن  مسیلایرتام ، هلق  نیرتالاب  رد  هک  تسناد  رنه »  » یعون دیاب  ار  شنیب  نیا 
سپ هعماج  رد  ًاروف  دـنک  یمن  گنرد  يا  هظحل  زا  شیب  مسیتنامر  هگاشامت  نیا  رد  مسیـسکرام  اما  .مسیلایرتام  مسیناکم  نوناـک  زا 
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رد رگا  دور  رتـالاب  هک  یتـقو  هشیدـنا  یحارج  اریز  .دـیامن  یم  ریوصت  هدـش ، یـشک  هلوـل  سب  یکیناـکم  هعماـج  کـی  يزوریپ ، زا 
، یبتکم ره  رد  قطنم و  ره  رد  هدوب  نینچ  هشیمه  .دـناشک  یم  انگنت  هب  ار  وا  ناج  زین  نازیم  نامه  هب  دـشاب  یمدآ  يدام  نت  تمدـخ 

.تسا نآ  هشیدنا  قطنم و  ندش  یسدنه  نازیم  هب  هتسب 

: يربهر

يارب .تسا  بـالقنا  دولوم  لوـلعم و  ربـهر  دوـخ  .دراد  یمدرم  دـص  رد  دـص  تیهاـم  بـالقنا  شناـنگمه ، سکراـم و  رظن  هب   - 1
.دشک یم  راک  ود  ره  زا  درادن  قرف  ربهر  اب  رگراک  کی  بالقنا 

.تسا نامرهق » تیلولعم   » و درف » هلاصا  مدع   » و هعماج » هلاصا   » هب یکتم  شنیب  نیا 

تکرح رد  مدرم  شقن  .درک  هصالخ  یلوزن » يدوعـص و  سوق   » کی رد  ار  وا  هیرظن  دیاب ) ای  و   ) دیاش یم  تسرپ : نامرهق  هچین   - 2
لوحت ره  خیرات  زاغآ  رد  دنک : یم  دنک و  یط  تسیاب  یم  ار  یلوزن  يدوعـص و  سوق  نیا  خیرات ، لوط  رد  یعامتجا  تالوحت  اه و 
شقن هب  هتـساک و  ربهر  شقن  زا  جـیردتب  دوب ، موم  دـننام  وا  تسد  رد  مدرم  تیـصخش  مدرم و  درک ، یم  داـجیا  ربـهر  ار  تکرح  و 
هطقن هک  دیماجنا  ناگ -  هلفـس  ماظن  هنانز ، ماظن  نیا  ناراد ، ناکد  تیمکاح  نیا  یـسارکومد -  هب  هک  يدـح  ات  تشگ  هدوزفا  مدرم 

رد نامرهق  تسا ، مدرم  شقن  زا  یلولعم  لب  مدرم  شقن  زا  یعبت  ناربهر ، شقن  هک  تسا  يرالاس  مدرم  مدرم و  شقن  يدوعـص  جوا 
.تسا لیلذ  راوخ و  يا  هعماج  نینچ 
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.مینک هدهاشم  هطقن  نیا  رد  ار  هسنارف  ربهر  دقاف  بالقنا  دیاب  میرگنب  اه  بالقنا  زاف  رد  ار  هلئسم  رگا 

یلوزن نامک  طسو  رد  هک  دش  دهاوخ  هدوزفا  ربهر  شقن  هب  هتساک و  مدرم  شقن  زا  جیردتب  دوش  یم  زاغآ  یلوزن  نامک  نآ  زا  سپ 
و تسوا » قح  نیا   » دریگ و رارق  درمربا  تسد  رد  زیچ  همه  هک  يزور  ات  تشگ  دـهاوخ  يواسم  هاجنپ  هاجنپ ، مدرم  ناـمرهق و  شقن 

.دش یم  هداد  وا  هب  قح  نیا  شنایاپ  ات  خیرات  ودب  زا  تسیاب  یم 

نآ هاگیاج  تسوا و  هیرظن  ققحت  ناشن  ناریا  بالقنا  دیوگب  دناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  هچین  هب  یفطل  هک  تحامـس  اب  دنمـشیدنا  کی 
شقن یلوزن  سوق  طسو  هطقن  دیاب  دنشاب  هتشاد  نآ  رد  هاجنپ  هاجنپ ، شقن  ربهر  مدرم و  هک  ار  یبالقنا  اریز  تسا  یلوزن  سوق  طسو 

.دشاب نمرپوس »  » هضبق رد  یعامتجا  لوحت  تکرح و  عون  ره  هک  يزور  ات  دور  یم  نانچ  مه  يربج  ریس  نیا  هک  .تسناد  مدرم 

دحاو قادـصم  کی  لب  دـنهد  یم  تسد  مه  اـب  هچین  نمرپوس »  » اـب مالـسا  دوعوم »  » تشدرز و سنایـشوس »  » هک تسا  هطقن  نیا  رد 
.دننک یم  ادیپ 

دننام ینایارگ  ناـمرآ  هلـضاف  هنیدـم  رلگنپـشا ، هیرظن  ققحت  زا  رجنیـسک  ساره  رلگنپـشا ، ياـه  ینیب  شیپ  یناـهج ، هدـکهد  ققحت 
ردـپ یکرامـسیب و  ناملآ  دـنزرف  نیا  عفن  هب  يا  هحئار  مادـک  ره  خـیرات ، يزورما  تکرح  يوهام  طیارـش  و  شنانگمه ، نوطالفا و 

.دهد یم  تسیزان ، ناملآ 

: بالقنا ریخات  میدقت و 

ناوت یم  اـی  درک ؟ يریگولج  نآ  عوقو  زا  ناوت  یم  اـیآ  دراد ، ندوب  یعیبط  زا  يدـصرد  اـی  تسا  یعیبط  هدـیدپ  کـی  بـالقنا  رگا 
.؟ تخادنا ولج  ار  نآ  عوقو  ناوت  یم  ای  تخادنا ؟ ریخات  هب  ار  نآ  عوقو 

زا تلامتـسا  ارقف ، هب  یلام  کـمک  .تشاداو  تعرـس  اـی  گـنرد  هب  ار  نآ  ناوت  یم  اـما  تسا  یعیبط  هدـیدپ  کـی  بـالقنا  مسینینل :
ارقف و هب  کـمک  مدـع  سکعلاـب :» سکعلا   » دزادـنا و یم  ریخاـت  هـب  ار  نآ  دـنک و  یم  هـیلخت  ار  بـالقنا  گـید  راـخب  نادنمتـسم ،

.دزادنا یم  ولج  ار  بالقنا  نادنمتسم  تلامتسا  زا  يراددوخ 

نآ هفطن  فذح  هب  رگا  ششوک  نیا  دیـشوک و  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  دیاب  مکتـسد  .درب  نیب  زا  ار  بالقنا  هفطن  ناوت  یم  رجنیـسک :
شیپ رلگنپـشا  هک  یقرـش » میـسن   » نآ ای  قرـش » لماع   » نآ .درک  دهاوخ  ینورد  لالتخا  راچد  شتیهام  رد  ار  نآ  مکتـسد  دـماجناین 
تـسد داد و  تسد  وئاـم »  » اـب دـیاب  سپ  دوش  یم  هدوسرف  دراد  دوخ  هب  دوـخ  هک  يوروـش  .درک  یثـنخ  ار  نآ  ناوـت  یم  هدرک  ینیب 

.دریگ رارق  وئام  فک  رد  دیاب  تسا  برغ  مسیلاربیل  تسد  نوسکین 

یقرـش بونج  قرـش و  رد  ار  ربب  هناگتفه  نارهاوخ  وار  قرـشم » زا  ملع  ددجم  عولط   - » دیدرف رتکد  موحرم  لوقب  رجنیـسک -  نکیل 
.دید یمن  ایسآ 
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بالقنا کی  برغ  هب  تبسن  نکیل  تسا ؛ قطنم  نهذ و  یضایر  رد  یتفرشیپ  و  هشیدنا » هسدنه   » کی دوخ  ياج  رد  قرش  هدیدپ  نیا 
دوعوم زین  هدیدپ  نیا  دیاش  .تسا و  شفده  نآ ، هب  نداد  نایاپ  هتفرگ و  هناشن  ار  برغ  يرورس  هک  تسا  یعیبط  يربج  هدیدپ  کی 

.دوش دیدپ  يرگید  هدیدپ  دشابن ، رلگنپشا 

اه هشیدنا  ياه  هسدنه  و  هشیدنا ، هسدنه  دولوم  ناش » یئارگ  تعیبط   » تیهام نیع  رد  هک  اه  ینیب  شیپ  نیا  زا  مادـک  چـیه  دـیاش  و 
.دهدرس ههقهق  ناهج  ماب  رب  ربو  سکام  دننیبن و  ققحت  يور  دنتسه ،

یتح دناد  یم  عورـشمان  هدیدپ  کی  ار  بالقنا  هک  تسا  مسیرپوپ  مسیلاربیل و  ًالعف  درادرارق  نآ  رب  خـیرات  نایرج  تیعقاو  هک  هچنآ 
بالقنا ناتـسپ  زا  مسیلاربیل  نیمه  لاح  نیع  رد  .دراد  زیتسرـس  دـنا  هتـسویپ  خـیرات  هب  دـنرادن و  روضح  رگید  هک  یئاـه  بـالقنا  اـب 

هب نآ  تسا !؟! مک  ردق  هچ  هشیدنا  نوگانوگ  ياه  هسدنه  نایم  اه  هلـصاف  یتسار  .تسا  هدیـسر  یهبرف  نیدب  هدروخ و  ریـش  هسنارف 
.دنا هتسباو  ردق  هچ  نآ  هب  نیا  نیا و 

تخانش هسدنه  یمالسا و  بالقنا 

یبتکم و قطنم و  چیه  مقـس  تحـص و  تسا  هشیدنا  یخیرات  لوحت  ریـس  رد  تخانـش » هسدنه   » يریگ یپ  مفده  منک  یم  رارکت  زاب 
یم یسانش » هدیدپ   » طقف ناسانش  هعماج  لوقب  نآ  ربهر  یمالسا و  بالقنا  هرابرد  .تسین  فده  میارب  اهنآ  زا  مادکچیه  لوبق  ّدر و 

سکام ًافرـص  یـسانش  هدیدپ  کی  مراد ، رظن  رد  ار  قطنم  نیا  هسدـنه  بالقنا و  نیا  قطنم  لب  داعبا  همه  دـعب و  ره  زا  هن  مهنآ  منک 
.مرادن يراک  زین  نآ  هدنیآ  اب  هک  يربو 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:20

یتیالو هعیـش  مالـسلا و  هیلع  قداص  رفعج  بتکم  قطنم و  وریپ  اه  بتکم  اـه و  قطنم  همه  نیا  زا  تفگ  مهاوخ  هلاـقم  نیا  رخاوا  رد 
نکیل .بالقنا  نیا  البرک و  تسا : هدرک  مایق  رابود  طقف  شخیرات  لوط  رد  یتیـالو  هعیـش  هک  تفگ  مهاوخ  اـج  نآ  رد  زین  متـسه و 

یمن ار  بالقنا  نیا  ساسا  هک  یتیالو  هعیـش و  يدارفا  دنتـسه  دـندوب و  اریز  منک ؛ دـییات  ار  بالقنا  نیا  ًامتح  هتفرگن  مزال  نیا  ًـالوا :
.دشاب یم  یلالدتسا  هشیدنا  لیلدب  لب  تسا  یفنم ، بصعت  لیلدب  هن  مشاب  هتشاد  تسود  ار  بالقنا  نم  رگا  سپ  دنریذپ ،

مهاوخ یعس  یتح  .متسین  بالقنا  نیا  هب  تبسن  يریگ  عضوم  ددصرد  شخب  نیا  رد  هک  دید  دهاوخ  ینشور  هب  دوخ  هدنناوخ  ًایناث :
.تشاد مهاوخ  ای  متشاد و  مسیسکرام  اب  هک  مشاب  هتشاد  ار  راتفر  نامه  نآ ، قطنم  هسدنه  یئاسانش  رد  درک 

دـشاب هاجنپ  هاجنپ ، نآ  رد  مدرم  يربهر و  شقن  دراد و  ربهر  هک  یبالقنا  میدید ، ار  بالقنا  هرابرد  نادنمـشناد  توافتم  ياه  شنیب 
اب یبـالقنا  نینچ  هراـبرد  .دراد  قرف  شقن ، مک  ربهر  ياراد  اـی  ربهر  دـقاف  بـالقنا  ره  اـب  یـشنیب -  ره  اـب  موهفم و  ینعم و  ره  اـب  - 

.تسا شربهر  قطنم  نآ  قطنم  هک  تفگ  ناوت  یم  رتشیب  نانیمطا 

فراـع و هیقف ، دوب : صـصخت  نیدـنچ  ياراد  تسا  هداد  حیـضوت  ار  بـالقنا  ددـعتم  ياـهارچ  هتفگ و  نخـس  لاـس  هک 26  يربـهر 
هقف قطنم  دوب ؟ بالقنا  قطنم  وا  هدـش  یحارج  یـصصخت و  ياه  قطنم  نیا  زا  کـی  مادـک  تسا : نیا  شـسرپ  نونکا  .دوب  فوسلیف 

؟ وا ینافرع  شور  قطنم و  ای  دوب ؟ دشاب -  یئوطسرا  قطنم  هک  یفسلف -  قطنم  وا ؟

« تیصخش  » اه صصخت  اه و  قطنم  نیا  زا  مادک  چیه  .اهنآ  زا  ینوجعم  حالطصاب )  ) بکرم و قطنم  کی  هن  مادک و  چیه  نم  رظن  هب 
.تشاد یتیب  لها  ینآرق و  تیصخش »  » و تیبرت »  » کی وا  .دندوبن  وا 

.درک مهاوخ  ثحب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  قطنم  ادخ ،) قطنم   ) نآرق قطنم  ایبنا ، قطنم  زا  هلاقم  نیا  رد 

اب وا  هطبار  دوبن  مدرم  وا و  نایم  طبار  مادک  چیه  وا  ياه  صـصخت  .دوب  یتیب  لها  ینآرق و  قطنم  کی  یئالاب  دـح  رد  ینیمخ  قطنم 
.درک یم  قفوم  ار  وا  هک  دوب  مهم  سب  لصا  ای  هتکن  نیمه  .دوب و  یتیب  لها  ینآرق و  ياضف  ياوه  بآ و  نامه  مدرم 

همه زا  شهار  رد  هتـشگ  وا  بوذـجم  زاب  دوب ، هداد  حـیجرت  وا  رب  شدـیلقت  يارب  ار  يرگید  هیقف  دوبن و  وا  دـلقم  هقف  رد  هک  یـسک 
وا روضح  رد  كرتشم  ياضف  کی  ناگمه  ...و  ...و  ناد  یـضایر  سانـش ، هعماج  کشزپ ، سدـنهم ، روطنیمه  .تشذـگ  یم  شزیچ 
یم وا  روضح  هب  هک  سک  ره  .درک  یم  رود  ناش  هجوت  زا  ار  ناـش  یئادـج  ياـه  هبنج  زارف و  ار  ناـش  كرتشم  هبنج  هک  دـنتفای  یم 
هیقف هاوخ  دوب و  کشزپ  هاوخ  دنک  یم  شدوجو  زا  زین  ار  شـصصخت  دنک  یم  ار  شیاه  شفک  برد ، ولج  رد  هک  روطنامه  دیـسر 

...و فوسلیف  هاوخ  سدنهم و  هاوخ  و 

عومجم زین  اهنآ و  زا  مادـک  چـیه  نکیل  درب ؛ یم  راک  هب  ار  یحالطـصا  ای  دروآ  یم  نایم  هب  شیاه  صـصخت  زا  يا  هلمج  یهاگ  وا 
.درک یم  داجیا  نابطاخم  یخرب  رد  يا » هظحل  یمگردرس   » کی زین  یهاگ  لب  دوبن  وا  يربهر  رد  يرصنع  زگره  اهنآ 

ینآرق و ینیمخ  دوب  ربهر  هک  نآ  لب  دندوبن  بالقنا  ربهر  مادک  چیه  هیقف ، ینیمخ  فراع ، ینیمخ  فوسلیف ، ینیمخ  رعاش ، ینیمخ 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندوب ینیمخ  نیمه  هتفیش  زین  مدرم  .دوب و  یتیب ، لها 

تشاد و ار  نایب  نیرت  یلاع  تخادرپ  یم  يوزوح  ملع  نیرت  هدیچیپ  ینعی  هقف » لوصا  ملع   » سیردت هب  وا  یتقو  دـنناد  یم  نایانـشآ 
.هفسلف رد  دوب  روطنیمه  .تشاد و  بطاخم  درگاش و  صصختم ، ره  زا  شیب 

تاموهفم یناعم و  يادا  يارب  ظافلا  میظنت  تشگ  یم  تایبدا  يانگنت  راشف و  راچد  شیوخ  بالقنا  داعبا  نایب  رد  صخـش  نیمه  اما 
دوخ زیهرپ »  » نیا تسا و  هتفرگ  مزال  ار  مسیلانویسوکنوف  یحارج و  زا  زیهرپ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  قطنم  بلاق  رد  مالـسا  بتکم 

.دروآ یم  دوجو  هب  ار  انگنت  نآ  هناهاگآ  دوخان  ای  هناهاگآ 

سیلـس قطنم  نآ  زا  شیب  شیانگنت  اب  ماوت  قطنم  نیا  هب  دندوب  انـشآ  وا  يانگنت  نودـب  سیلـس و  نایب  اب  يراگزور  هک  وا  نادرگاش 
.دندش یم  بوذجم  شا ، هتیلانویسوکنوف  یصصخت و 

دیاـش دنتـشاد و  ار  وا  ياـه  صـصخت  هک  دـندوب  ینارگید  دـیاش  هنرگو ، .سب  دوب و  نیمه  شا  يزوریپ  ّرـس  ینیمخ و  تیقفوم  زار 
.دنتشادن يربهر  يارب  ار  وا  ناوت »  » زا یشخب  یتح  اما  دندوب ؛ مه  وا  زا  رت  صصختم  تسین ) لاحم  )
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نآ ساسا  رب  ار  بالقنا  هن  مالسا و  هن  زگره  اما  درک ؛ سیردت  يدیدم  تدم  مادک  ره  رد  دش و  صصختم  شیاه  هتشر  رد  ینیمخ 
هاوـخ تشگ  یمن  قـفوم  زگره  درک  یم  نینچ  رگا  .درکن  نییبـت  تسا -  مالـسا  عورف  اـهنت  هک  هقف  ساـسا  رب  یتـح  اـه -  صـصخت 

.هن هاوخ  دوش و  یقلت  حیحص  بالقنا  کی  وا  بالقنا 

مدرم ربهر و  نایم  طبار  هک  یقطنم  و  يربهر ، هدـیدپ  بالقنا ، هدـیدپ  تسا : تیعقاو »  » ناسانـش هعماج  حالطـصاب  مّلـسم و  زیچ  هس 
سانش هعماج  کی  يارب  هس  ره  تروص ، ره  رد  دیاین  ششوخ  نآ  زا  هاوخ  دشاب و  هتشاد  تسود  ار  هدیدپ  هس  نیا  یسک  هاوخ  .دوب 

.درگنب اه  نادب  یفسلف  کنیع  اب  رتالاب و  قفا  زا  هک  یسانش  هعماج  هژیوب  دنوش  یم  قیقحت » عوضوم  »

قطنم و  ادـخ ) قطنم   ) نآرق قطنم  ناـیم  یتح  تسا -  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  قطنم  نیع  طـبار » قطنم   » نیا میوگ  یمن  نم 
قطنم زا  یئاه  كرگخا  هچرگ  تسا  تیب  لها  نآرق و  اهنت  طبار ، قطنم  نیا  روخـشبآ  میوگ  یم  لب  تشاذـگ -  مهاوخ  قرف  ربمایپ 
یمن نآ  ناـج  رد  یئاـج  دـندش و  یم  شوماـخ  نآ ، نورد  هب  دورو  ضحم  هب  نـکیل  دـندش ؛ یم  هدـهاشم  نآ  ناـیم  رد  یـصصخت 

.دنتفرگ

هویش هن  تسایس و  شناد  یصصخت  قطنم  هن  دوبن  یـصصخت ، یـسایس  افرـص  قطنم  کی  هجو  چیهب  وا  قطنم  تفگ : دیاب  هژیو  روطب 
صخـش زا  هک  یتخانـش  قباطم  یئاردـص ،» یئوطـسرا  قطنم   » ساسا رب  ًاقیقد  تشون  فچابروگ  هب  يا  همان  وا  .یلمع  یـسایس  کـی 

اما .دوب  مسینومک  يزادـنارب  هب  فچابروگ  قیوشت  همان  نیا  رد  اـه  فدـه  زا  یکی  .تشاد  يوروش ، زور  نآ  هعماـج  فچاـبروگ و 
.تسا هدرکن  بطاخت  یقطنم  نینچ  اب  اه  هعماج  ریاس  اب  دوخ و  مدرم  اب  زگره 

تیب لها  نآرق و  قطنم  زا  هتـساخرب  قطنم  کی  هک : دوش  یم  هدنـسب  یمالـسا  بالقنا  قطنم  یگژیو  نیا  هب  اهنت  اج  نیا  رد  نیارباـنب 
یم هدنک  ینک ، شفک  لحم  رد  اه  صـصخت  هک  سب  ردق  نیمه  مسیلانویـسوکنوف  هشیدنا و  هسدـنه  تهج  زا  دوب و  مالـسلا  مهیلع 

.دندش

.دش دهاوخ  هتخانش  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینآرق و  قطنم  ثحبم  رد  نآ  ياه  یگژیو  ریاس 

نرق 19 رد  هشیدنا  هسدنه 

ای .تفرگ  رارق  رتسب  ود  رد  هاگنآ  درک  یط  ار  غولب ) ات  دـلوت  زا   ) لاس لوط 250  ینیعلا » هلاصا   » هصیـصخ اب  نکیب  مسیلایرتام  قطنم 
قطنم تـنک و  تسوـگا  ِمسیوـتیزوپ »  » قـطنم تشاذــگ : ياـج  هـب  دوـخ  زا  دــنزرف  ود  درم و  یگلاـس  رد 250  قـطنم  نـیا  میئوـگب 

ندش یـضایر  نازیم  رد  دنراد  هک  یقرف  تسا  ود  ره  ناج  ردـپ  ناج  دنتـسه و  مسیلایرتام  ود  ره  .سکرام  کیتکلاید » مسیلایرتام  »
.تسا رادروخرب  يرتمک  یضایر  مظن  تدش  زا  ریذپ و  فاطعنا  مسیسکرام  هب  تبسن  مسیوتیزوپ  تسا 

تلـصخ دوخ ، هلـضاف  هنیدـم  میـسرت  اـب  دنتـسه ، يربماـیپ  یعدـم  ربو  سکاـم  لوقب  دنتـسه و  یئارگ  قـالطا  راـچد  یعوـنب  ود  ره 
.دندرک ادیپ  ینوطالفا 
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یـسک وا  هنیدـم  رد  تشگ و  يرتشم  یب  يالاک  دریگب  ار  یهلا  ياه  تناید  ياج  دوب  رارق  ًـالثم  هک  تنک  تسوگا  ِناـسنا » تناـید  »
.دشن نکاس 

دوقفم یناهج  هعماج  رد  زین  نآ  یقیقح  نایرج  دروخ ، تسکـش  شنایرج ، تیعقاو  رد  زین  سکرام ، یلاع ) مسینومک   ) یلاع هعماج 
.تسا هتشگ 

هک تسا  هدرم  مسیـسکرام  اما  تسا  هدـنز  ًالماک  مسیوتیزوپ  ناهج ، نیزورما  هشیدـنا  هصرع  رد  میئوگب  رگا  دوب  دـهاوخ  هنافـصنم 
نیمه هب  دراد  ار  یـضایر  مظن  نیرتدیدش  نیرت و  قیقد  توبکنع  رات  .تسا  یـضایر  مظن  تدش  مدع  تدش و  لیلدب  زین  قرف  نیمه 

.تسا یش  نیرتاریم  نیرتریذپ و  بیسآ  رطاخ 

مظن هک  تسا  نیا  رد  نخس  .دنا  لطاب  ود  ره  دیوگب  دناوت  یم  یسک  تسین  لطاب  قح و  زا  نخس  تحـص ، مدع  تحـص و  زا  نخس 
هاوخ یناسنا  ياه  هتخاس  دهد  یم  اقب  هزاجا  یعونصم ) مظن   ) یضایر مظن  رب  دح  هچ  ات  .دراد  هلصوح  ربص و  ردق  هچ  ناهج  یعیبط 
نیا خساپ  رد  دنروایب ؟؟؟ ماود  ناهج  نوردـنا  رد  دـنناوت  یم  رادـقم  هچ  وا  يا  هشیدـنا  ياه  هتخاس  هاوخ  وا و  یکیزیف  ياه  هتخاس 
قیقد یـسدنهم  نامتخاس  رگا  دـیاپ ، یم  نآ  زا  شیب  یـسدنهم  قیقد  نامتخاس  کی  درادـن ، یئاـیاپ  یلگ  هبلک  کـی  مینیب  یم  لاوس 

، ددرگ یطارفا  یهاوخ  یـضایر  يادـف  نآ  رد  یعیبـط -  نیناوق  یناـمتخاس -  یحلاـصم  تمواـقم  نیناوق  دوش  فـیرظ  ّدـح  زا  شیب 
.دزیر یم  ورف  یلگ  هبلک  زا  رتدوز 

زین رت  یـضایر  نامزاس  اب  هشیدنا  دیاپ ، یم  قیقد  نامزاس  اب  هشیدنا  دیاپ ، یمن  يرید  فیعـض  نامزاس  اب  هشیدنا  ای  ناماس  یب  هشیدنا 
.دزیر یم  ورف 
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هوشر تعیبط  هب  هک  دوب  سناوآ  هس  هیاس  رد  دروآ  ماود  ینالوط  نامز  تدـم  تشاد  هک  یـضایر  تقد  همه  نآ  اب  مسیئوطـسرا  رگا 
: داد یم 

.هشیدنا رد  یئارگ  هّلف  هنمادرپ و  یئارگ  یلک   - 1

.یتسه ناهج  میسقت  مدع  عوضوم و  رد  یئارگ  یلک   - 2

.ینید فلتخم  ياه  سابل  هب  ندمآرد   - 3

دننام هن  دـمآ ، یمرد  یـسابل  ره  هب  هک  دوب  يرایع  تب  دوبن  مه  دوب و  يربمایپ  مه  مسیئوطـسرا  تفگ  دـیاب  ربو  سکاـم  هاگدـید  زا 
یمرب هلـضاف  هنیدم  زا  تسد  هن  دوش و  ناریو  شا  هنیدم  ینامز  هک  داد  یم  يدـعب  همه  یـضایر  اب  ینیعم  هلـضاف  هنیدـم  مسینوطالفا 

( دوب هدش  یـشک  هلول  مکحتـسم  هکبـش  رد  تفـس و  تخـس و  رگید  تاهج  زا  هچرگ   ) دوب فطعنم  یمـشیربا  تهج  نیا  زا  .تشاد 
.دیرب یمن  ار  نآ  لیشآ  ریشمش  هک  یمشیربا 

یتروص رد  تسا ؟ هدوب  اهنآ  مقـس  تحـص و  دصرد  لیلدب  مسیوتیزوپ  ياقب  مسینومک و  يانف  هک  دنک  تباث  دـناوت  یم  یـسک  هچ 
هب تبسن   ) يداصتقا مزیلایسوس  رد  هک  تسا  تسیوتیزوپ  هعماج  کی  دئوس  هعماج  .دنـسر  یم  لزنم  کی  هب  هار  نایاپ  رد  ود  ره  هک 
هب دـندش ، یم  هرادا  مسیـسکرام  ساـسا  رب  لاـس  هک 75  یئاـه  هعماـج  زا  شیب  یـسنج ، مسینومک  و  شمدرم ) دـصرد  دوـن  دودـح 

.تسا هدیسر  مسینومک 

دح زا  شیب  ندـش و  یـضایر  ناـیم  قرف  ینعی  نیمه  میوگ  یم  تسا ، ریـسم  یلمع  شیاـمیپ  رد  قطنم  ود  نیا  قرف  دوـش  هتفگ  رگا 
.وم شچیپ  نم  ینیب و  یم  وم  وت  هک  ندش ، یضایر 

( یتسیلاـیرتام و   ) هنارگ یـضایر  همه  اـب  تنک  یچیق  تخادـنا ، رود  هـب  دـیرب و  ار  تاـیونعم  تاـساسحا و  سکراـم  یـضایر  یچیق 
.دنامزاب یحارج  نیا  زا  شندوب 

دهاوخ ار  طوقـس  ریـسم  رت  عیرـس  مه  یعیبط » طوقـس  نوناق   » قباطم دور  رتالاب  سک  ره  تسا  طوقـس  نابدرن  یـضایر  مظن  نابدرن 
.دش دهاوخ  یشالتم  رتشیب  مه  دومیپ و 

رـشب هشیدـنا  بسا  رکیپ  رب  زارد  هناـیزات  نیا  .تشگ  قـفوم  تفر ، شیپ  مسیـسکرام -  مسیوـتیزوپ ، مـسینکیب ، مسیلاـیرتام -  قـطنم 
ار و دوـخ  ناـهگان  ناـسنا  هـک  درب  شیپ  هدـش  یحارج  مـظنم و  لـیر  يور  رب  باتـشرپ  ار  یگدـنز  هکــسلاک  دـمآ و  دورف  يروـط 

.تیفیک زا  هدیرب  یّمک ، ناسنا  .تفای  هدش  یحارج  زین  ار  دوخ  تیصخش 

یسدنه هب  درک و  روبع  ناهج -  ندرک  یسدنه  هشیدنا و  ندرک  یسدنه  يا -  هیاپود  لپ  يور  زا  هک  دوب  یمیظع  رگنلت  مسیلایرتام 
.تخادرپ ناسنا  دوخ  ندرک 
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اهنآ شجنس  نودب  تسا  تایعقاو  رد  نخس  تسین  قطنم  نیا  ندوب  نیگآ  یتخبدب  ای  نیرفآ  تداعس  مقس ، تحـص و  رد  نخـس  زاب 
.تسا و هجو » نم  صوصخ  مومع و   » ود نیا  نایم  ددـنویپ  یمن  تیعقاو  هب  تقیقح  ره  تسین و  تقیقح  تیعقاو  ره  اریز  .قیاقح  اـب 

.تسین مه  يرگید  رب  یکی  حیجرت  یتح  ماقم  رد  زین  تسین و  رگید  بتکم  لوبق  بتکم و  کی  ّدر  ددص  رد  هلاقم  نیا  نینچ  مه 

هـشیدنا يور  شیپ  رد  ار  نآ  يدام  شخب  اهنت  هدرک و  یحارج  ار  یتسه  مسیلایرتام  نوچ  هک  درب  یپ  تقیقح  نیا  هب  عقومب  تناـک 
شخب رد  زاـس  لوـحت  دوهـشم ، ینیع ، جـیاتن  هب  تسا  هتخادـنا  ناـیرج  هب  رتـسب  نـیا  رد  طـقف  ار  ناـسنا  یهاوـخ  شناد  هداد و  رارق 

هدهاشم ناهگان  ناسنا  تکرح ، نیا  جوا  زا  سپ  اّما  .درک  هدز  تفگش  فوعشم و  ار  يرشب  هعماج  .دیسر  دیـسر و  دهاوخ  روکذم ،
تیمک هب  دبرچ ، یم  شا  یّمک  تیهام  هب  نآ  یفیک  تیهام  هک  ار  شناد  تسا و  هدادن  خـساپ  دوخ  یهاوخ  شناد  سح  هب  هک  درک 

.تسا هدرک  لیدبت  ضحم 

.دوب هتشاذگن  یقاب  مایپ  نیا  يارب  یئاونش  شوگ  یئارگ  هبرجت  باتش  نکیل  داد  هجوت  تقیقح  نیا  هب  تناک 
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يرگطارفا ناـشن  ار  نآ  طوقــس  تـسناد و  یناـهج  هعماـج  یــشیدنا  یّمک  رادوـمن  جوا  هـطقن  دـیاب  ار  يوروـش ، یلمع  مسینوـمک 
.تسناد نیع ، هسدنه  و  نهذ ، هسدنه  رد  مسیسکرام 

یقیقح و بالقنا  کی  نآ  ندـمآ  دـیدپ  هاوخ  ینعی   ) تروص ره  رد  يوروش  طوقـس  روهظ و  نالک » یـسانش  هعماـج   » هاـگهاگن زا 
مه دشاب و  يزرم  نورب  زکارم  ِزاس  تسد  یعونـصم و  بالقنا  کی  هاوخ  دشاب و  يا » هعماج  نورد   » یعیبط لماوع  دنیارف  یمدرم و 
ياه یگنوگچ  يربج  لوصحم  زین  یعونـصم  بـالقنا  کـی  هاگدـید  نیا  زا  اریز  دـنک  یمن  قرف  هلئـسم  نیا  رد  نآ ) طوقـس  نینچ 

.تسا یناهج  دحاو  هعماج 

رما کی  یعونصم و  هدیدپ  ود  ره  هاوخ  دنشاب و  يدرف ، هدارا  ره  زا  غراف  یعیبط و  هاوخ  طوقس  هدیدپ  روهظ و  هدیدپ  رگید : نایب  اب 
ره تروص ، هس  ره  رد  دـشاب ، یعونـصم  يرگید  یعیبط و  ود  نآ  زا  یکی  هاوخ  و  دنـشاب ، یئاه  تئیه  اـی  درف  هناـهاگآ  هدارا  دروم 

.دنتسه ناهج  هعماج  يا » هشیدنا  هسدنه   » یگنوگچ نایرج  يربج  هدیدپ  اهنآ  يود 

رد هدننک  نییعت  يرصنع  مکتـسد  تسا و  مسیربو  ناج  مسیوتیزوپ  هک  مینیب  یم  تسا  مسیـسکرام  زا  شیب  تنک  مسیوتیزوپ  یئایاپ 
.تسه زین )  ) مسیرپوپ

رپوپ ات  ربو  سکام 

یتیسوتیزوپ ناج  مسیرپوپ  .دوش  راوآ  نیعم ، يدصرد  اب  مکتسد  دصرددص  روطب  هنرگاو  دزیرب  ورف  هک  تسا  مسیربو  تبون  کنیا 
.تسا هتشاذگ  ار  یئارگ » لاطبا   » نآ ياج  هب  هتخادنارب و  ار  نآ  یئارگ  تابثا  تسا  هتفرگ  نآ  زا  ار  مسیربو 

عقوت ناوـت  یمن  زین  مسیرپوـپ  زا  درک  ماود  لاـس  تدـم 75  مسینینل  رگا  تسا  مسیربو  ناـج  هروخ  مسینینل  دـننام  تسرد  مسیرپوـپ 
مسیسکرام اب  يرظن  مسیـسکرام  سامت  هطقن  مسیـسکرام و  دنلب  هّلق  شرهاظ  دومن  رد  مسینینل  هک  روط  نامه  .تشاد  يدایز  نادنچ 

ًاقیقد مسیربو  هب  تبسن  زین  مسیرپوپ  دوب  هدروآ  هارمه  هب  ار  مسیسکرام  هدننک  یشالتم  زت  یتنآ  ینشاچ و  شنورد  رد  اّما  دوب  یلمع 
.دراد ار  شقن  نیمه 

هدش مالعا  لصا  نیا  اما  تسا  هدنیآ  يارب  یسیون  هخسن  ینیب و  شیپ  عون  کی  نم  نخـس  نیا  تسیرپوپ  درف  کی  هاگدید  زا  هچرگ 
.؟ تسین ملع  مسیرپوپ  ای  تسین ؟ لصا  نیا  لومشم  مسیرپوپ  دوخ  ایآ  .تسا  مسیرپوپ  لام  دشاب » ریذپ  لاطبا  هک  تسا  نآ  ملع   » هک

مظن اریز  .تسا  ناجیه  شزیگنا و  رد  یـضایر  مظن  زا  ترفن  نآ  لابق  رد  دـبای و  یم  شیازفا  یعیبط  مظن  هب  شیارگ  هقـالع و  زورما 
يانگنت هب  عیـسو  ناهج  نیا  رد  ار  وا  هدرک و  هطاـحا  ار  ناـسنا  نونکا  دوب ، نیرفآ  یتفگـش  تفگـش و  هتـشذگ  راـصعا  رد  یـضایر 
تیصخش رگا  .دهرب  ریجنز  لغ و  نیا  زا  یمد  مکتسد  دنک  یم  یعـس  هاگآدوخان ) هناهاگآ و   ) هرامه رـشب  تسا  هدیـشک  خیمراهچ 

اذـل تسا  راز  یب  تخـس  نانآ  يدرف  تیـصخش  دود ، یم  یـضایر  مظن  باتـش  اب  هارمه  یعامتجا  ياهربج  رتسب  رد  دارفا  یعاـمتجا 
یناویح  ) تشپ كال  دنیزگ ، یمرب  ار ) یعونـصم  يابیز  يزاب  بابـسا  هن   ) ار یغیت  هجوج  دـهد ، یم  حـیجرت  مظنم  غاب  هب  ار  لگنج 
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دوش یم  روبجم  تراجت  دـهد ، یم  ياج  گرزب  کـچوک و  شوغآ  رد  اـی  هناـخ  زیم  يور  ار  دوب ) رـشب  زازئمـشا  دروم  اـه  نرق  هک 
هب یعیبط  مظن  زا  ناسنا  يراگزور  .دریگب  رظن  رد  یئویـساپ  تسا  راچان  ناـمتخاس  يراـمعم  دـنک ، داـجیا  میراوکا »  » ماـنب يا  هتـشر 

.دنک یم  رارف  یعیبط  مظن  هب  یضایر  مظن  هرطیس  زا  زورما  درک  یم  رارف  یضایر  مظن  شوغآ 

هتخادـنا تشحو  یعون  هب  ار  دارفا  نیرت  ندوک  تسا  يا » هسدـنه  هشیدـنا   » و هشیدـنا » هسدـنه   » لوصحم هک  تسیز  طـیحم  یهاـبت 
.تسا هتشگ  ریسا  لوغ  نیا  ياه  هجنپ  رد  شدوخ  زورما  هک  تسا  تقیقح  زین  نیا  اما  دنارورپب  ار  لوغ  نیا  تشاد  قح  ناسنا  .تسا 

وا .درک  نورتـس  دـیماجنا ، یم  هلـضاف  هنیدـم  هب  یتـنک  متـسیس  رد  هک  ار  مسیوتیزوپ  قطنم  تنک  تسوگا  یعقاو  ثراو  ربو  سکاـم 
ینعی شدوخ  ثّروم  رس  رب  دروآ  دورف  سکرام  رس  رب  هک  روطنامه  تفوک ) یم  نآ  اب  ار  امنربمایپ  دارفا  هک   ) ار شا  هدنبوک  شکچ 
یمن يژولوئدـیا  تخانـش   » راعـش لب  تشاد  فاعم  هلـضاف  هنیدـم  شهد  یهد و  هخـسن  زا  ار  شناد  ملع و  اهنت  هن  .دـیبوک  زین  تنک 

هک میراد  هعماج  تسایس  اب  يراک  هن  میتسه  وجشناد  ام  تفگ : یم  وا  .تشگ  يواسم  ملع » يارب  ملع   » اب هک  دادرس  يروط  ار  دهد »
نیا اب  .دوب  دـهاوخ  هنوگچ  هدـنیآ  رد  هعماج  نالف  ای  یناهج  هعماج  ای  ناهج  هک  تساـم  تیلؤسم  رد  هن  میـسیونب و  هخـسن  نآ  يارب 

.دوب وا  قطنم  ناج  مسیوتیزوپ  یئارگ » تابثا   » همه
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يا یفنم  رثا  چـیه  رگا  تسا ، مسیرپوپ  يوکـس  زورما  هک  ربو  سکام  طسوت  يزادرپ » یخیراـت   » یفن يژولوئدـیا و  زا  ملع  یحارج 
روطب ملع  یگدـنزاس  دوس و  هبنج  ریخا  لاـس  ات 50  .دوب  رثؤم  تخـس  روکذم  لوغ  ندنارورپ  رد  مکتـسد  نم  رظن  هب  دـشاب  هتـشادن 

.دور یم  شیپ  دولآ ، باتش  روطب  ملع  نارسخ  هبنج  ریخا  نرق  مین  زاغآ  زا  .تفر  یم  شیپ  نوزفازور 

اب دـیاب  ار  نخـس  نیا  .درک  هاـتوک  ار  تکرح  نیا  ریـسم  مسیربو  یلو  دیـسر  یم  تیعـضو  نیا  هب  يزور  مـلع  هراوـف  تـسا  تـسرد 
، یسدنه هشیدنا  تارضم  لرتنک  يارب  هخـسن  نیمات  رد  ار  ناسنا  تسد  دهد » یمن  ار  يژولوئدیا  ملع   » راعـش تفگ : مامت  یخاتـسگ 

نینچ تسا  دیما  تسه ؟ يدـیما  تسا ؟ هدـشن  رید  یتسارب  اما  دنتـسه  لوغ  نیا  لرتنک  ددـص  رد  همیـسارس  شناد  لها  کنیا  .تسب 
.ددرگ میمرت  زین  نزوا  هیال  دوش ، مودعم  يا  هتسه  ياه  حالس  دبای  ناماس  زیچ  همه  دشاب 

ف  ) تراکد دـننام  یـصاخشا  هب  يرـس  ریـسم  نیا  رد  میـسر  یم  ریخا  لاس  هب 50  اه ) قطنم  و   ) قطنم ناـیرج  اـب  هارمه  ناـس  نیدـب 
روط نیمه  .میدزن  تشگ -  یم  ناسآ  مسینکیب  نکیب و  يارب  راک  دز و  یم  رگنلت  یئوطسرا  قطنم  هب  نکیب  اب  نامزمه  هک  ( - 1650

زا شیپ  تامولعم   » هلوقم هچرگ  دیـشخب  یم  ماکحتـسا  ار  نکیب  مسیلایرتام  ياه  هیاپ  یـشیدنا » مزج   » زا داقتنا  اب  هک  ( 1804  ) تناک
ار مسیلگه  تسا  مسیـسکرام  ردپ  مسینکیب  رگا  هک  ( 1831  ) لگه ای  .داد  یم  يرظن  لقع  هب  ار  ترادـص  یـسرک  یعونب  وا  هبرجت »
ود نیا ، کیتکلاید  وا و  مسیلایرتام  تسا  هدرک  دـقعنم  ار  مسیـسکرام  دوجو  مسیلگه  محر  رد  مسینکیب  هفطن  دـیمان  نآ  ردام  دـیاب 
اب ار  نآ  هک  تسا  مسیلگه  اـب  مسیـسکرام  يدوـجو  ساـمت  نیمه  دـنا و  هدرک  دـقعنم  ار  مسیـسکرام  نینج  دنتـسه  هداـم  ورن  هفطن 

روکذـم ناردارب  اـب  ناـمزمه  رـصاعم و  وا  هفـسلف  میتـفرن  رواـهنپوش  غارــس  هـب  زین  .تـسا و  هدرک  ینتاـن  مسیوـتیزوپ  ینعی  شردارب 
یم هب 1860  وطـسرا  زا  دز و  یم  لپ  مسینکیب  يور  زا  هک  مسیئوطـسرا  زا  هدننک ، نییعت  يرـصنع  اب  اّما  مسیـسکرام ) مسیوتیزوپ و  )
شا هفسلف  رازبا  شقطنم  دراد ، ياج  وا  قطنم  مکش  رد  وطسرا  هفسلف  دوش -  یم  هداز  وا  قطنم  زا  وطسرا  ناهج  هک  دش  هتفگ  .دیسر 
دوخ یفسلف  لصا  هدش  مالعا  روطب  ار  نایئوطسرا  هدش  هتشاد  یفخم  لب  هدشن  مالعا  تقیقح  نیا  رواهنپوش  تسا -  نآ  ِردام  تسین 

.درادن دوجو  یناهج  دشاب  هتشادن  دوجو  يدنمشیدنا  رگا  درادن ، دوجو  ناهج  مشابن  نم  رگا  هک : داد  رارق 

نم  » زا يرـصنع  نآ و  زا  يرـصنع  تسا  نآ  ردام  مسیتراکد  تسا  مسیرواـهنپوش  ردـپ  مسیئوطـسرا  رگا  تفگ : دـیاب  زین  اـجنیا  رد 
.دنهد یم  لیکشت  ار  رواهنپوش  هفسلف  ساسا  تراکد ، ِمتسه »

یم ناشن  ثحب  نیا  نایرج  هک  روطنامه  لب  مالک  هلاطا  زا  زیهرپ  رطاخب  هن  ثحب  نیا  رتسب  رد  نانآ  ندادن  رارق  نانیا و  رانک  زا  روبع 
.دنتسین ناهج ،» يزاس  یضایر   » و هشیدنا » يزاس  یضایر   » زارف لحارم  زا  نانیا  هدنسیون  رظن  هب  هک  هدوب  تهج  نیدب  دهد 

هتفگ رتشیپ  هک  روطنامه  فوسلیف ، کی  هفسلف و  کی  تیمها  مدع  ای  تیمها  هب  هن  تسا  رظان  يزاس » یضایر   » هب ًافرـص  نخـس  نیا 
یـضایر  » لوحت ریـس  لابند  هب  اهنت  درادن  حوجرم ، حجار و  توق ، فعـض و  تحـص ، مدـع  تحـص و  اب  يراک  یتح  هلاقم  نیا  دـش 

.تسا هشیدنا » هسدنه   » تشذگرس و  يزاس »

.دوش هدیسرپ  ناهج » هشیدنا و  یحارج   » و يزاس » یضایر   » هلئسم رد  نانآ  لاوحا  ات  درک  مهاوخ  رگدیاه  هچین و  زا  يدای  اما 
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: میوش یم  هجاوم  هشیدنا  هصرع  رد  یتفگش  ياه  هدیدپ  اب  ریخا  نرق  مین  نیا  رد  ریخا : لاس  هب 50  میدرگرب  قوف  حیضوت  زا  سپ 

: دشاب ریذپ  لاطبا  هک  تسا  نآ  ملع  - 1

نیا زا  یلاخ  دناوت  یمن  یموهفم ، ینعم و  ره  اب  تسا  رکفت  هصرع  رد  بلاغ  شنیب  رـصع و  نیرکفتم  رثکا  دـنب  عیجرت  هک  هلمج  نیا 
.تسا لهج  شتیهام 50 % نیرت  بان  رد  يرشب  شناد  دشاب .» نالطب  زا  يراع  دناوت  یمن  ملع   » هک دشاب  رصنع 

رگا دوش و  یم  شودـخم  نآ  ندوب  ملع  هبنج  دـشاب  لهج  اب  هارمه  زا 50 % شیب  ملع  رگا  هک  تسا  يروـط  هلمج  ناـمتخاس  حور و 
.دوش یم  شودخم  نآ  يریذپ  لاطبا  دشاب  نآ  یملع  هبنج  زا 50 % شیب 

.دنک یهاوخ  لاطبا  دناوت  یم  دنمشیدنا  تسین ، یهاوخ  تابثا  هب  دودحم  یملع  راک  - 2

یلو دـنک .» تابثا  ار  نآ  دـیاب  یملع  هیرظن  یعدـم   » هک دوب  مکاح  یملع  لفاحم  رب  شیپ  لاس  ات 50  زاغآ  زا  یهاگداد  نوناق  کـی 
.نک لاطبا  يریذپ  یمن  وت  رگا  تسا  نم  هتفای  نیا  دیوگ : یم  دنمشناد  درف  زورما 

اجک زا  تخانـش » هناسانـش  هعماج   » یـسررب کی  رد  الاب  یـساسا  دروم  ود  رد  نالطب »  » هب ندـیبسچ  یهاوخ و  لاطبا  یئارگ ، لاـطبا 
هدیدپ نیا  ناوت  یمن  ایآ  تسا ؟؟ عاجترا »  » کی ای  هدیسر  نآ  هب  ملع  یلماکت  ریـس  هک  تسا  یماجنارـس  نیا  ایآ  تسا ؟ هدش  یـشان 

.؟ تسناد شناد  هشیدنا و  جوا  هطقن  ار  نآ  دیلاب و  نآ  هب  دیاب  ای  دیمان ؟ یگدروخرس »  » ار میظع 

یـضایر  » هلئـسم يریگ  یپ  اب  هلاقم و  نیا  هاگهاگن  زا  اما  مرتحم ، دوخ  ياج  هب  دـهدب  گرزب  شـسرپ  نیا  هب  یخـساپ  ره  یـسکره 
نوگنرس دش  دنلب  هک  هراوف  تسا ، هراوف  ینوگنرس  قادصم  نالطب »  » ندش تب  ناهج ،» هشیدنا و  هب  یـضایر  مظن  ياطعا   » و يزاس »

مظن نیا  دوب ، هدش  فیرظ  دح  زا  شیب  هدش  یـسدنهم  نامتخاس  نیا  دوب ، هدـش  دـنلب  دـح  زا  شیب  يزاس  یـضایر  هراوف  .ددرگ  یم 
دوجو تسناوت  یمن  نیا  زا  شیب  یعیبط  مظن  لمحت  هلـصوح و  دوب ، هدش  قیقد  یلیخ  عوضوم  رد  هاوخ  هشیدـنا و  رد  هاوخ  یـضایر 

همه تخانـش » ندرک  یـسدنه   » طـخ رخآ  لـب  تـسا  مسیوـتیزوپ  يزاـس  یــضایر  طـخ  رخآ  زین  اـجنیا  اـیوگ  .دـنک  لـمحت  ار  نآ 
.تساهرشب

نیب زا  ملع ) ینعی   ) یـضایر مظن  هک  دوش  رجنم  یئاـج  هب  دوـب  نکمم  یعیبـط -  مظن  یـضایر و  مظن  مظن -  ود  يزیوـالگ  یتـشُک و 
هک تهج  نیا  زا  دشاب  تسردان  یفنم و  هاگدید  ره  زا  تهج و  ره  زا  مسیرپوپ  .دنیـشنب  وا  گوس  رد  يدنمگوس  هکنیا  نودـب  دورب 

یتشُک نیا  دروآ و  دورف  یعیبط  مظن  لابق  رد  میلـست  رـس  هک  دـنک  یم  راداو  ار  ملع  دـهاک و  یم  ملع  هراوف  شیپ  زا  شیب  عافترا  زا 
.تسا تبهوم  کی  دماجناین ، ملع  ندش  هتشک  هب  ًاتقوم 

زیهرپ تسا  زیهرپ  کی  .ناهج  یگّلف  يراـک و  هّلف  هّلف ، هب  تشگرب  تسا  تشگرب »  » کـی ریخا  نرق  مین  هک  تسا  نشور  همه  نیا  اـب 
.هشیدنا عوضوم  رد  هاوخ  هشیدنا و  رد  هاوخ  يزاس  یضایر  زا 
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: عونمم یحارج  مسیلانویسوکنوف و  - 3

لرتنک يدح  ات  تشادن ) یئانعم  يرگ  یضایر  نامه  زا  ریغ  ملع  هک   ) ار ملع  یئارگ  یضایر  ناکمالا  یتح  دراد  یعس  ریخا  نرق  مین 
.دهاکب یعیبط  مظن  یضایر و  مظن  نایم  دح  زا  شیب  تیبنجا  زا  دنک 

دنا هدـمآ  دـیدپ  یتخانـش -  هعماج  یئانعم  راب  اب  ربج  ربج -  کـی  ساـسا  رب  نیرفآ  لوحت  ياـه  هدـیدپ  نیا  همه  هک  تسا  نیا  مهم 
یعیبط مظن  یضایر و  مظن  هاگدید  زا  شدوخ  هشیدنا  هب  زگره  رپوپ  دوخ  .دنوش  یم  مالعا  رپوپ  مانب  يدرف  هرجنح  نابز و  زا  هچرگ 

.تسین هدوبن و  حرطم  زگره  شناوریپ  وا و  يارب  مظن  ود  يریگرد  يزیوالگ و  هلئسم  تسا  هتسیرگنن 

: ناهج ندش  هدکهد  - 4

کی هب  ار  ناهج  هناـیار ، ماـنب  يا  ههلا  و  ُویِد »  » ناـش سار  رد  یعمج  طاـبترا  لـئاسو  روفو  یناـسر ، عـالطا  يریگ و  عـالطا  تعرس 
یئانعم صّصخت »  » زا ریغ  یضایر ، مظن  زا  ریغ  يراگزور  هک  ملع »  » مانب يزیچ  .تسا  هدرک  لیدبت  دحاو  هسردم  کی  هب  لب  هدکهد 

زا جـیردتب  اهوزارت  دوش  یم  لدـب  در و  يا  هّلف  روطب  شناد  ددرگ ، یم  ماوع  عزانم  الب  کلم  لب  هتیلانروژ  دراد  کـنیا  مه  تشادـن 
ار شیانعم  یملع  لفاحم  و  لفحم » ، » ددنب یمرب  تخر  باتک  باسح و  دنریگ ، یم  هلصاف  الاک  نیا  زا  اه  يدنب  هتسب  دنور ، یم  نیب 

یـضایر لئاسم  هک  دنوش  یم  رگ  هطـساو  ياه  هاگنب  ًافرـص  اه  هاگـشناد  اه ، هسردم  اه ، یمداکآ  یملع ، زکارم  .دـهد  یم  تسد  زا 
.دنهد لیوحت  يا  هّلف  تالاقتنا  طابترا و  هکبش  هب  ار  یصصخت  هدش و 

دیدج ییارگ  هچین 

.؟ ارچ .تسا  هناوید »  » هچین باقلا  زا  یکی 

: دش هتفگ  میدرک و  نونجم »  » زا يدای  اجنآ  رد  تشذگ و  رنه »  » زا ینخس  دشاب  نامدای  رگا 

.تسا رنه  نونجم  شناد ، وطسرا  تسا و  تعیبط  وهآ  رگا 

.دراد رارق  اه  تسدرود  رد  هک  تسا  یعیبط  مظن  هب  یضایر  مظن  نوناک  زا  زیگنا  هرطاخ  هاگن  کی  رنه 

مظن طـسو  رد  رگا  .تسا  موـس  زیچ  تسا  تواـفتم  مظن  ود  ره  اـب  تسا و  یعیبـط  مظن  یـضایر و  مـظن  ود  ناـیم  طـبار  يرنه  ِمـظن 
ناهج یعیبط  مظن  نایم  رد  رگا  .دید و  دیهاوخ  یمظن  یب  رد  مظن  یعون  مکتـسد  مظنمان و  ار  نآ  دیرگنب  رنه  هب  دیتسیاب و  یـضایر 
یمظن یب  رد  مظن  هاگدید ، ود  ره  زا  رنه  سپ  تفای  دیهاوخ  یعیبط  مظن  زا  ریغ  توافتم و  مکتسد  ار  نآ  زاب  دیرگنب  رنه  هب  دیشاب و 

.تسا یگناوید  ینعی  .تسا 
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یعیبط مظن  هحوبحب  رد  یلوا  زیچ : کی  اهنت  تسیچ ؟؟ رد  تسیچ و  یلیل ، ِنونجم  وطـسرا ، وهآ ، ناـیم  قرف  دـش : هتفگ  اـجنامه  رد 
اب رنه  هشیمه  .تسا و  هتـشگرب  یعیبـط  مظن  هب  هدرک و  هبوـت  یـضایر  مظن  زا  یموـسو  یـضایر  مظن  تقد  تدـش و  رد  یمود  تسا 

.تسا كزان  هدرپ  کی  زین  نونج  غوبن و  نایم  قرف  .تسا و  هارمه  نونج  زا  يرصنع 

شا هشیدنا  هب  وا  تشاذگ ، یم  رانک  ار  نآ  تسناوت  یم  رگا  دوب و  دنک  وا  یحارج  یچیق  نوچ  تسا  نونجم  تسا ، هناوید  زین  هچین 
هـشیدنا عوضوم  هشیدـنا و  ینهذ و  يزاـس  یـضایر  زا  تسناوت  یم  اـت  .دوب  وگـالپو  ترپ  شیدـنا و  ـالپو  ترپ  داد ، یمن  ناـمزاس 

.درک یم  زیهرپ  ناهج ) )

ار نالقاع  لقع  تسا  حرطم  اج  همه  رد  زورما  تشگ  یم  یقلت  یگناوید  يواسم  یملع  لفاحم  رد  شا  هفسلف  يراگزور  هک  یـسک 
همه هدش ؟ هچ  ارچ ؟ .دنریگ  راک  هب  وا  هشیدنا  نتخانـش  رد  ار  ناشرمع  تقو و  هک  دنک  یم  راداو  ار  نانآ  دنک ، یم  بذـج  دوخ  هب 

.!؟ دنا هدش  کیرش  وا  اب  یعونب  یگناوید  رد 

هب یهد  ناـمزاس  يزاـس و  یـضایر  هیلع  رب  اـم  رـصع  شیارگ  هکنیا : زا  ریغ  زیچ  چـیه  تسا ؟ هتفهن  هچین  هفـسلف  رد  یمهم  هتکن  هچ 
.تسا هتفای  زاب  ار  شدوخ  نامز  هچین  يراک  هلف  دوش ، یم  نوگنرس  رگید  هراوف  نیا  .تسا  هشیدنا ،

هدیسرن نآ  تقو  زونه  تسا ، هدیسرن  ارف  نم  رصع  زونه  تسا : هدرک  یئوگشیپ  ار  نامز  نیا  طیارـش  نامز و  نیا  هچین  تسا  تفگش 
.دوش كرد  نم  ياه  باتک  هک  تسا 

نخـس مظنم   » و میـشیدنیب » مظنم   » دوب هدروآ  هلمج  ود  اهنت  هطـسفس -  هدـنرب  نیب  زا  شناد و  هشیدـنا و  یناـب  طارقـس -  دـش  هتفگ 
وا دوـب ، هدـمآرد  لوـغ  کـی  تروـص  هب  دوـب و  هدرک  داـب  هدیـسامآ و  هیلوا  هفطن  نـیا  هـک  تـسیز  یم  یناـمز  رد  هـچین  میئوـگب .»

.دوب هدرب  یپ  يرگ  یضایر  طارفا  نیا  هب  دیمانب ) دیهاوخ  یم  هچ  ره  ای   ) هتخانشان سح  اب  هنامهلم ، هاگآدوخان ،

هچین و نایم  قرف  تسیچ !؟ دـشاب » ریذـپ  لاطبا  هک  تسا  نآ  ملع   » يرپوپ لـصا  یتسارب  تسا  یگناوید  رگا  هچین  تاراـهظا  هنرگو ،
نانخـس یلو  تشگ  یم  نارگید  شمر  ثعاب  وا  نانخـس  دوب » هدـمآ  ایند  هب  دـعوم  زا  رتدوز   » شدوخ لوقب  هچین  هک  تسا  نیا  رپوپ 

نیا يارب  نامز  اریز  .دـنناد  یم  طلغ  ساسا  لصا و  زا  ار  رپوپ  هفـسلف  هک  یناـسک  یتح  دوش  یمن  یـسک  چـیه  ندـیمر  بجوم  رپوپ 
تیامح دیاش  .دوب  هچین  عفن  هب  رتشیب  درک ، یمن  يوریپ  وا  زا  هچین  هفـسلف  داعبا  زا  يدعب  چیه  رد  رگدیاه  رگا  تسا  دـعاسم  نانخس 

هچین تشگ و  یمن  خاروس  رگدیاه  هتم  اب  هچین  راخبرپ  گید  شاک  يا  .تسا  هدـش  مامت  دارم  ررـض  هب  دارم ، نیا  زا  دـیرم  اهنت  نیا 
.دیدرگ یم  حرطم  يرتنوزفا ، تیباذج  اب  يرتشیب و  باتش  اب  وا  هشیدنا  يامیس  تقو  نآ  داتفا  یم  ریخات  هب  ههد  هس  ود  یئارگ 

ناینب هک  یطارقس  طارقـس ؛ دناشکب  شا  همکاحم  هب  هناخاتـسگ  دریگب و  دیاب  ار  یـسک  هچ  هقی  هک  دوب  هداد  صیخـشت  یبوخب  هچین 
.دوب مسیلانویسوکنوف  راذگ  هفطن  هشیدنا و  حارج  گرزب  دوب ، تخانش » هسدنه   » راذگ

تیرشب هدعم  تسا  مزال  دناد  یم  مضه  لباق  ریغ  تسا  هدش  هداد  رشب  دروخ  هب  هک  ار  یملع  وا  .دیوگ  یم  راوخشن »  » زا نخـس  هچین 
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.ددرگ درخ  تیرشب  ياه  کف  راشف  ریز  نآ  هسدنه  دوش ، راوخشن  ًاددجم  ات  دتسرف  الاب  هب  ون  زا  ار  نآ 

.میدرک یفیک  بجع  تفگ : یکی  .هتفوک  هتسخ و  دنتشگ ، یم  رب  یئارحص  شدرگ  زا  يرفن  تفه  هورگ  کی 

.دیباوخ دیشک و  زارد  شا  هناخ  رد  ار  یلیطعت  زور  نیا  هک  تسا  نآ  لقاع  میدرک ، یتقامح  بجع  وگب  یمود :

.تخادرپ شا ، هتفه  لوط  رد  هدنام  هتخیر و  ياهراک  هب  زور  نیا  رد  هک  تسا  نآ  لقاع  یموس :

.تسا يراوختفم  هافر و  دولوم  اه  يزاب  هناوید  نیا  تسا  دقتعم  مردپ  یمراهچ :

.دیدرک یم  كرد  رتهب  ار  نونجم  دیدنام  یم  نابایب  رد  مه  ار  اه  بش  رگا  دیوگ  یم  نم  گرزبردپ  اما  یمجنپ : اه  ناسنا 

تـسا تلع  یب  لیلد و  یب  ام  راـک  میرادـن  ار  هضرع  نآ  اـم  دوب  هدـش  یناـبایب  یلیل ، قشع  زا  نونجم  وگب : تگرزب  اـباب  هب  یمـشش :
.نونج هن  تسا  ضحم  تقامح  یتسارب 

.نونف نونجلا  تسا  تسرد  دوزفا : سپس  درک  ثکم  یمک  .میتعیبط -  قشاع  ام  یمتفه :
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تـشد يوس  هب  دـمر و  یم  نآ  لاگنچ  زا  شلد  يوهآ  دوش  یم  هفخ  یـضایر  مظن  ياهدروآ  هر  یـضایر و  مظن  هحوبحب  رد  ناسنا 
تخس هچ  نتـساوخن ، مه  نتـساوخ و  مه  تسا  دولآدرد  هچ  هو  .دنک  یم  تمالم  ار  وا  شنهذ  هسدنه  یـضایر و  لقعت  اما  دور  یم 

.دنک لمحت  شنورد  رد  ار  تیصخش  ود  دحاو  دوجو  کی  تسا 

.تسا نونج  یعیبط  مظن  هاگدـید  زا  راک  نیا  زا  زیهرپ  تسا و  نونج  هدـش ، یـضایر  هشیدـنا  هاگدـید  زا  تعیبط  نماد  هب  ندرب  هاـنپ 
.تسا نونجم  زین  وا  اّما  دورب  ار  هچین  هار  دیاب  رشب  سپ 

.هلاقم رخآ  هب  دنامب  تسا ؟ مادک  اجک و  حیحص  هار  سپ 

: طارقس زا  عافد 

یـضایر دوش و  موکحم  هشیدـنا » هسدـنه   » مانب يزیچ  رگا  .تسا  ریـصقت  یب  طارقـس  دوش  هتـسیرگن  زین  هچین  هاگدـید  زا  رگا  یتح 
ياه 26، بلاق  رد  نآ  ياه  هّکت  نداد  رارق  ناسنا و  ياوآ  عیطقت  .تسا  رشب  دازمه  اطخ  نیا  تفگ : دیاب  دوش  ضرف  اطخ  نآ  ندرک 
ساسا و هلمج »  » اب دوصقم  يادا  و  هملک »  » اب ناهج  ءایـشا  يراذـگمان  هاگنآ  فورح ، نآ  اب  يزاـس » نخـس   » سپـس فرح ،  32 ، 27

.تسا تخانش » هسدنه   » نهذ و ندرک  یضایر  ناینب 

رد طارقـس  .تسا  ناویح  زا  ناـسنا  زاـیتما  گرزب  لـصا ، رد  هک  تسا  ناـسنا » ندوب  ناـسنا   » ياـطخ تسین ) هک   ) تساـطخ نیا  رگا 
تـسا ایبنا  قطنم  هب  قطنم  نیرتکیدزن  طارقـس  قطنم  .دنرگید  ناسک  ناراکطارفا  تسا  هتـشگن  طارفا  راچد  زین  لصا  نیا  ندـینارورپ 

.تسا هچین ) بوبحم   ) تشدرز اهنآ  زا  یکی  هک 
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( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  نآرق و  ءایبنا ،  قطنم 

ع)  ) تیب لها  نآرق و  ءایبنا ،  قطنم 

هچرگ متـسین -  نوگانوگ  ياه  قطنم  رب  ءایبنا  قطنم  حـیجرت  ددـص  رد  مرادـن ، مقـس  تحـص و  رد  يرواد  دـصق  زین  ثحبم  نیا  رد 
یمن روآ  تداعـس  حیحـص و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  بتکم  زا  ریغ  ار  یبتکم  چیه  متـسه و  هعیـش  ناملـسم  کی  منک  یم  راختفا 

ناگمه نهذ  رد  هک  یشسرپ  رب  دشاب  یخساپ  ات  .تسا  تخانش » هسدنه   » دُعب زا  طقف  مهنا  ءایبنا  قطنم  ندناسانـش  اهنت  مفده  مناد - 
هتخانـش ياه  قطنم  زا  مادکچیه  بلاق  رد  ناربمایپ  ارچ  دنراد : نهذ  رد  ار  لاوس  نیا  نارگید ، نایدا و  ناوریپ  زا  معا  ناگمه  .تسا 

.؟ دنا هتفگن  نخس  هدش 

زین .دنا و  هتشاد  دحاو  قطنم  کی  ناربمایپ  همه  میتسه ؛ ور  هبور  یصخش » تدحو   » ینوگمه و کی  اب  عوضوم  نیا  رد  هناتخبـشوخ 
.دنا هتفگن  نخس  دنا ، هتشاد  ناربمایپ  ریغ  هک  یئاه  قطنم  زا  یکی  اب  يربمایپ  چیه 

، بساماج ادوب ، تسین ،-  یئادوب  ياه  مونقا  دارم  انـشرک -  ونیـشو ، میهاربا ، حون ، زا  دـسر  یم  نانآ  هب  خـیرات  تسد  هک  یناربماـیپ 
« تدـحو  » نیا هریاد  رد  یگمه  مالـسا  ربمایپ  یـسیع و  ات  ...و  یـسوم  فسوی ، بوقعی ، قاحـسا ، لیعامـسا ، طول ، تشدرز ، بویا ،

.دنا هدوب 

هچرگ تسا  هدش  مسیلانویـسوکنوف  راچد  یعونب  دریگ و  رارق  قطنم  ِدحاو  هریاد  نیا  رد  هتـسناوتن  توبن  یعدـم  ره  هک  نیا  بلاج  و 
.دشاب هدوب  مه  هغبان  يدرف 

.تسا نایعدم  ياعدا  بذک  ناشن  نآ  زا  فلختو  تسا  ءایبنا  توبن  ناشن  قطنم  نیمه  سفن  زیچ  ره  زا  لبق 

ایبنا گنهرف  اب  خـیرات  لوط  رد  يرـشب  هعماـج  تفگ : دـیاب  مینکن  راـکنا  ار  تیعقاو  مینک و  يرواد  هنافـصنم  رگا  رگید : مهم  هتکنو 
يربمایپ کی  هب  شبلق  نوناک  رد  ار  يدنمـشناد  چیه  یناسنا  چیه  .تسا  هدرک  يرازبا  هدافتـسا  رگید  ياه  بتکم  زا  تسا و  هتـسیز 

ناسنا .دوش  یم  تسا و  هدـش  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  یئاه  شیارگ  هداد و  خر  اه  ناسون  نیب  نیا  رد  هچرگ  تسا  هدادـن  حـیجرت 
.دنوش یم  ارگربمایپ ، يریپ  نامز  رد  مکتسد  دنوش و  یم  هداز  هنوگربمایپ  اه 

تیحیـسم كدزم ، ینام و  هار  دننام  دور  یم  نیب  زا  توبن ، ياعدا  بلاق  رد  یتح  نارگید  قطنم  هار و  دنام  یم  ناربمایپ  قطنم  هار و 
کنیا مسیئوطـسرا و  رگید  ناـمز  داد ، یم  نـالوج  تیحیـسم  نورد  رد  نوطـالفا  هفــسلف  یناـمز  مـیریگب : رظن  رد  لاـثم  ناوـنعب  ار 

هتشاد شیارگ  هشیمه  تخانـش » هسدنه   » هب دنمزاین  هاوخ و  یحارج  ناسنا  تسین  هس  نیا  نایم  یقرف  چیه  هلئـسم  لصا  رد  .مسیلاربیل 
قطنم یچیق  اـب  یهاـگ  نوطـالفا و  یچیق  اـب  یهاـگ  درک  یم  یحارج  ار  ناـهج  هشیدـنا و  هک  روط  ناـمه  دـنک  یحارج  زین  ار  نید 

یـضایر ار  نید  مسیوتیزوپ ، تسدب  هدش  زیت  مسیمروفـسنارت  یگدید  بآ  اب  ینکیب  ژایلآ  هک  مسیلاربیل  یچیق  اب  یهاگ  یئوطـسرا و 
.دنک یم 
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دادمتـسا اب  هدرک و  حتف  ار  نید  روشک  زا  يرتدایز  قطانم  نید و  رکیپ  مادـنا  زا  يرتشیب  قطانم  مسیلاربیل  ناطرـس  نیب  نیا  رد  هچرگ 
نوتنیلک دننام  یـصصختم  ریغ  درف  هک  يدـح  رد  تسا  هتخادرپ  يا  هناخاتـسگ  بیرخت  هب  نید ، هداوناخ »  » شخب رد  مسیـسکرام  زا 

.تسا هداوناخ  ناکرا  یتسس  سرد ، سالک  ياضف  رد  نازومآ  شناد  طسوت  اه  هلولگ  ریفص  لماع  دیوگ : یم  هنادنمگوس 

نامه رد  نآ  زا  يددعتم  لوصا  فیرحت و  نآ  باتک  تسا  دقتعم  تیحیسم  دوخ  ناگمه و  هک  ینیئآ  نیا   ) تیحیـسم اه  نیا  همه  اب 
هفسلف هک  روط  نامه  درک  دهاوخ  مضه  دوخ  مکش  نورد  رد  زین  ار  مسیلاربیل  هدش ) هدرب  نایم  زا  سلوپ  طسوت  اپورا  هب  دورو  زاغآ 

.درک مضه  ار  وطسرا  نوطالفا و 

هـشیمه رد  هک  یئاقب  تسا  یقاب  هشیمه  نید  دراد  زاـین  بهذـم  هب  تسا  دـنمزاین  نژیـسکا  اذـغ و  هب  هک  روط  ناـمه  تسرد  ناـسنا 
.تسا هدرک  نیگمشخ  تخس  ینابصع و  ار  اه  تسیرالوکس  خیرات 

یحارج و نامدوخ  یقطنم  ياهوگلا  قباطم  ار  ناهج  هچره  تسا  ناهج  هشیدنا و  اب  هک  تسا  نامه  نید  اب  مسیلانویـسوکنوف  هطبار 
تـسیلانویسوکنوف .نید  تسا  روط  نیمه  تسا  لوغـشم  دوخ  راک  هب  ام  راک  هب  انتعا  یب  یقاب و  دوخ  ياجرـس  ناهج  مینک  یـسدنه 

رب تخر  هاگنآ  درک  تموکح  تشگ و  طلـسم  يوروش  هعماج  ياه  گر  اه و  هگر  همه  رب  لاـس  مسیسکرام 75  ینعی  قطنم  نیرت 
، تسین یبرغ  ياپورا  زا  رت  فیعـض  زگره  رازیا ) بلآ و  هناخدور  ات  لارآ  ياه  هوک  زا   ) یقرـش ياـپورا  رد  تیحیـسم  کـنیا  تسب 
، مسینکیب مسیئوطـسرا ، هک  یلاـح  رد  .دوـب  رـصنع  نیرت  هدـننک  نییعت  نـیلوا و  يوروـش  يزادـنارب  لـماع  نیوـکت  رد  نـید  رـصنع 

نآ يزادـنارب  يارب  مـه  يا  يژرنا  دـندوبن  مسیـسکرام  عـفنب  یعوـنب  رگا  رگید  مـسیا  ره  ...و  مسیوـتیزوپ  مسیناـیتناک ، مسیتراـکد ،
.دنتشادن
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دیشخرد یم  يا  هرود  اه ، مسیا  همهنآ  دننام  زین  تیحیـسم  دوب  مسیلانویـسوکنوف  قطنم  کی  هدش ، فیرحت  لیجنا  نیمه  قطنم  رگا 
.داد یم  رگید  مسیا  هب  ار  تبون  دش  یم  هدیچرب  ایند  هصرع  زا  سپس 

زا یکی  دراد ، هتـشاد و  ...و  تداـع  بصعت ، رد  یئاـه  هشیر  دوخ  زا  دـعب  نید  لـباقم  رد  نیـشیپ  نید  یتخـسرس  تمواـقم و  رگا  و 
.تسا نآ  قطنم  ندوب  مسیلانویسوکنوف  ریغ  نیمه  تمواقم ، لماوع 

نیا رد  اریز  دـنا  هتخادرپـن  ناـهج  هشیدـنا و  یحارج  هب  ًامیقتـسم  ناـشدوخ  نکیل  دـنا  هدرک  قـیوشت  شناد  ملع و  هـب  هـشیمه  ءاـیبنا 
دوب راچان  یهگناو  تشگ  یم  راچد  یملع  ياه  قطنم  تشونرـس  هب  دوب و  یم  ملع  لب  دوب  یمن  نید »  » دـندوب هدروآ  هچنآ  تروص 

.دشاب ریذپ  لاطبا  هک  تسا  نآ  ملع  دهد : یم  راعش  هدیسر و  ملع  هک  دسرب  یئاج  هب 

؟ -  دشاب ریذپ  لاطبا  هک  تسا  نآ  ناسنا  داد : راعش  دوش  یم  ایآ  تسا  ناسنا  دوخ  ناسنا  نید 

؟ -  دشابن یتسه  هک  تسا  نآ  یتسه  داد : راعش  دوش  یم  ایآ  تسا  یتسه  یپک  بهذم 

«!! تسا دولآزار  نید  نابز   » دنهد یم  راعش  دننک  یمن  كرد  ار  نید  قطنم  ِندوب » یحارج  ریغ   » هک نانآ 

نید زا  فلتخم  ياه  تئارق  شناد -  نید و 

تسا و ملع  شناد و  نیع  نید  هک  دـنراد  رواب  یخرب  دنتـسه  ضراـعتم  مکتـسد  داـضتم و  مه  اـب  شناد  نید و  هک  دـندقتعم  یخرب 
.تساه هعماج  نویفا  نید  دیوگ : یم  سکرام 

یـسدنه دنمیـضایر  یحارج و  ار  هشیدـنا  هن  نید  مسیلانویـسوکنوف ، قطنم  اب  هن  اما  تسا  شناد  نیع  نید  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما 
نیمه اب  درک و  یم  هدنـسب  نید  هب  يرـشب  يراج  هعماج  رگا  تسا  تسرد  .ار  ناسنا  تیـصخش  هن  ار و  یتسه  ناـهج  هن  دـنک و  یم 

نیا باتـش  زا  دیـسر ، یمن  یتعنـص  یملع و  بهاوـم  همه  نیا  هب  هتـشذگ  وا  رب  هک  یناـمز  تدـم  نیا  رد  تفر  یم  شیپ  نید  شور 
تسه شناد  نید و  نایم  يداضت  هن  یئارگ  تعنص  یهوژپ و  ملع  رب  ءایبنا  قیوشت  هب  رظن  اما  دش ؛ یم  هتساک  یـشحاف  روطب  تکرح 

.رگید ضراعت  عون  ره  هن  و 

هب زین  نآ  دساف  ياه  یلات  ات  دنریگب  هدهع  هب  ار  مسیلانویـسوکنوف  تیلوئـسم  دنتـساوخن  دنتـساوخ و  یمن  ایبنا  رت : هصالخ  ترابع  اب 
گوس رد  دننک و  فارتعا  ناشراک  یتسردان  هب  زورما  ات  دندیـشکن  یـضایر  مظن  زیمهم  هب  دح  نادـب  ار  هشیدـنا  .دـشاب  نانآ  هدـهع 

.دننیشن هیوم  هب  ناش  لوا  راک 

.تسین ربمایپ  دنمشناد  اریز  تسین  هعماج  هدنیآ  يارب  نداد  هخسن  دنمشناد  راک  دهد : یم  ناشن  ار  هّکس  يوس  کی  ربو  سکام 

بیرخت لماع  یگدنزاس  ياج  هب  اه  هخسن  نیا  دروخ  یمن  تیرشب  درد  هب  یملع  ياه  هخسن  هک  دیدرگ  صخـشم  زین  ًالمع  ًاقیقد و 
رگید شخب  يارب  دشاب  دیفم  ناسنا  یتسه  مادنا  زا  یشخب  هب  رگا  هک  دهد  یم  هدش  یحارج  هخسن  هدش  یحارج  قطنم  اریز  .دنتشگ 
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وریپ ار  نید  قطنم  هک  دنددصرد  هنارصم  دوش و  یمن  ایبنا  قطنم  لماش  نیا  هک  دندرکن  هجوت  اه  تسیلآرولپ  یلو  .دوب  دهاوخ  رضم 
.دنیامنب هدش ، یحارج  ياه  قطنم 

ادـج ار  تالیمحت  تافیرحت و  باسح  رگا  تسا و  یعیبط  ناـش  قطنم  اریز  تسا  نداد  هخـسن  اـیبنا  راـک  تسا : نیا  هکـس  يوس  نآ 
« یئارگ نالطب   » راعـش دنا  هدروآ  هک  »ي  قح  » هب تبـسن  دـنراچان  هن  دـنا و  هدروآ  ناسنا  ررـض  هب  يزیچ  هن  نایدا  هک  مینیب  یم  مینک 

.دنا هدرک  قیوشت  نادب  لب  دنا  هدرک  داجیا  رشب  تفرشیپ  هار  رد  یعنام  هن  دنهدب و 

دیدج دهع  قیتع و  دهع  زا  يا  هلمج  مادک  رد  دوب ؟ هدرک  مهارف  ار  نویسازیگنا  ياه  هاگداد  هنیمز  تیحیسم  رصانع  زا  رصنع  مادک 
یم مادعا  ار  شناد  لها  تیحیـسم ، رب  يذوفن  ِمسیئوطـسرا  دوب ؟ هدمآ  ...و  نیمز » ندوب  حطـسم  «، » سلطا کلف  «، » کلف هن   » ترابع

.تشگ یم  مامت  نید  مان  هب  و  دیمان ، یم  یناطیش  راک  ار  یملع  فشک  ره  درک و 
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.ءایبنا قطنم  هن  دوب  یئوطسرا  هدش  یحارج  قطنم  لوصحم  نویسازیگنا 

: نید زا  فلتخم  ياه  تئارق 

تیعقاو نیا  اما  .درادن  ار  نآ  زا  زیهرپ  ناوت  رشب  هک  تسا  تیعقاو  کی  نآ ، زا  توافتم  ياه  تشادرب  نید و  زا  فلتخم  ياه  تئارق 
؟ تسیچ نآ  باسح  دح و  دراد  رگا  و  هن ؟ - ؟ ای  دراد  یباسح  يدح و 

هب هدـش  یـضایر  نهذ  اب  هدرک و  ریوصت  یـضایر  مظن  کی  رد  ار  نآ  دـنوش  یم  ور  هب  ور  ناهج  اـب  یتقو  دنتـسین  ربماـیپ  اـه  ناـسنا 
.تسا ناسنا  قح  نیا  دنزادرپ و  یم  نآ  رد  شواک 

هب دزادرپ و  یم  قیقحت  هب  نآ  رد  دوخ  هدـش  یـضایر  قطنم  اب  دـهد ، یم  رارق  دوخ  يور  شیپ  رد  ناهج ) دـننام   ) زین ار  نید  ناـسنا 
.دسر یم  فلتخم  ياه  تشادرب 

یناهیک ماظن  زا  یتئارق  مادک  ره  ینوتوین  یکینرپک و  يرلپک ، یسویملطب ، تئیه  لاثم  باب  زا  ناهج -  زا  یملع  فلتخم  ياه  تئارق 
متـسیس رد  هدوـمن و  بوذ  ار  نآ  هتفرگ  ار  ناـهج  یعقاو  ماـظن  هدرک و  زارد  تـسد  رلپک  هـک  تـسین  ینعم  نیدـب  دنتـسه -  ناـهج 

تسرد و هیرظن  ره  وـت  نم و  نوـتوین ، رلپک و  تسه  شدوـخ  ياـج  رـس  رب  ناـهج  .تسا  هـتخیر  بلاـق  هـب  شدوـخ  ینهذ  یـضایر 
میهد یمن  ذوفن  ناهج  ماظن  هب  ار  نامدوخ  یتسیلانویـسوکنوف  قطنم  راک  نیا  رد  .مینز  یمن  ناهج  تیعقاو  هب  همطل  میهدـب  تسردان 

.مینک یمن  نوگرگد  ار  نآ  و 

هتیلانویـسوکنوف هشیدنا  بلاق  رد  هدرک و  بوذ  ار  نید  ًامازلا  ًاموزل و  ًارهق و  میور  یم  نید  غارـس  هب  قایـس  نیمه  اب  هک  یماگنه  اما 
نآ درک و  يریگ  بلاق  شیوخ  بلاق  رد  تسرد  ار  تیحیـسم  یئوطـسرا  هفـسلف  قطنم و  هک  روط  نامه  مینک  یم  يریگ  بلاق  دوخ 

.تخاس نوگرگد  ار 

.دراد یساسا  قرف  نید ، زا  فلتخم  ياه  تشادرب  اب  رگید  ییش ء  ره  زا  ناهج و  زا  فلتخم  ياه  تشادرب  درک  هجوت  دیاب  سپ 

.مسیسکرام اب  مسیلاربیل  گنج  دننام  دوب  هتیلانویسوکنوف  قطنم  ود  گنج  دوبن  ملع  اب  نید  گنج  ملع  اب  یئوطسرا  تیحیسم  گنج 

باـنتجا تیعقاو  نیا  زا  دـیاب  رگید  فرط  زا  تسا و  ریذـپان  باـنتجا  هعقاو  کـی  نید  زا  فلتخم  ياـه  تئارق  زورب  یتـهج  زا  سپ :
؟ تسیچ هار  نآ  دراد ؟ دوجو  تسب  نب  نیا  زا  جورخ  هار  درک ، بانتجا  ریذپان 

هفـسلف سپـس  قطنم  ادـتبا  دـنتخادرپ  دـقن  هب  دـنداتفا و  نآ  ناج  هب  رگید  ياه  مسیا  دـمآ ، دوجو  هب  مسیـسکرام »  » مانب یبتکم  لاثم :
.دنتخادرپ نآ  در  هب  ناش  تخانش  ساسا  رب  هاگنآ  دنتخانش  دندرک و  یسررب  ار  نآ  یلمع  هفسلف  هاگنآ  يرظن و 

لصاح هجیتن  ود  زا  یکی  هاگنآ  تخانـش  ار  قطنم ، نآ  رب  ینتبم  یلمع  يرظن و  هفـسلف  سپـس  نآ  قطنم  دیاب  ادتبا  زین  نید  دروم  رد 
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: دوش یم 

.دوش یم  عوضوم ، يافتناب  هبلاس  هلئسم  دنام ، یمن  نید  زا  فلتخم  ياه  تشادرب  تئارق و  يارب  یئاج  تروص  نیا  رد  نید : ّدر   - 1

.تسا هدش  هتفریذپ  هک  دنشاب  قطنم  نامه  نورد  رد  دنروبجم  فلتخم  ياه  تشادرب  اه و  تئارق  تروص  نیا  رد  نید : شریذپ   - 2
.تسا نیمه  باسح » دح و   » و

هب ار  مسیسکرام  نید  تنک و  تسوگا  ِناسنا » نید   » اّما دسانش  یم  تیمسر  هب  ار  تیسوجم  تیدوهی ، تیحیـسم ، نید  مالـسا  لاثم :
.تسا مسیلانویسوکنوف  قطنم  ود  نیا  قطنم  نکیل  تسا  نید  قطنم  هس ، نآ  قطنم  اریز  .دسانش  یمن  تیمسر 

: ینعی يزورما  تایبدا  اب  دادترا  تسه ، دادترا »  » مانب يزیچ  نایدا  حالطصا  رد 

.نید کی  ندرک  در   - 1

بلاق رد  نآ  ندرک  يریگ  بلاق  لصا و  کی  ندرک  بوذ  تروصب  هاوخ  .هتیلانویسوکنوف  قطنم  کی  هب  نید  کی  قطنم  لیدبت   - 2
.تسا نید  کی  هفسلف  قطنم و  تاملسم  لصا ، زا  دارم  .دشاب  ددعتم ، ياه  لصا  ندرک  بوذ  تروصب  هاوخ  رگید و  قطنم 

ّدر دیآ  رد  نآ  لوصا  زا  یلصا  کی  تروص  هب  دنک و  ذوفن  نید  نتم  هب  جراخ  زا  يا ، هلوقم  يزیچ ، کی  تسا  نکمم  نایم  نیا  رد 
.دوش تباث  نآ  ندوب  يذوفن  دیاب  هک  تئارق .»  » هن تسا  حالصا »  » قیداصم زا  یلصا  نینچ 
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هلقاع رب  هید  مود -  باسح  دح و 

دروم تسا : هدـش  یحارج  ًالماک  دروم  کـی  رد  شا ، يزیهرپ  یحارج  همه  اـب  اـیبنا  قطنم  هک : دـمآ  دـهاوخ  يدـعب  ياـه  گرب  رد 
.هژیو روطب  هداوناخ  قوقح  ماع و  يانعم  هب  قوقح 

ملع نیا  رد  ناشدوخ  .قوقح  ملع  ملع ، کـی  زا  ریغ  دـنا ، هداد  رارق  مدرم  راـیتخا  رد  هدرپس و  مدرم  تسد  هب  ار  مولع  همه  ناربماـیپ 
هتفرگ و رظن  رد  هتیلانویسوکنوف  قطنم  کی  ناشدوخ ، هژیو  یـسانش  هعماج  یـسانش و  ناسنا  قباطم  دنا  هدش  دراو  هناصـصختم  اقیقد 

.دنا هداد  یضایر ، هکبش  اب  یضایر  نامزاس  یضایر و  مظن  اب  مظنم  ًالماک  قوقح  کی  نآ  ساسا  رب 

قوقح هکبـش  ربمایپ  نآ  دوخ  اریز  .تسین  فلتخم  ياه  تئارق  يارب  یئاج  شریذپ ، دروم  ربمایپ  کی  یقوقح  متـسیس  نامزاس و  رد 
نیرت یئزج  رد  ار  لئاسم  ینعی  تسا  هداد  هئارا  نیعم ، تخانـش  هسدـنه  کی  رد  هدـش و  یـضایر  قطنم  اب  هناصـصختم  ار  دوخ  نید 

.تسا هداد  هئارا  لکش ، نیرت  یملع  رد  یفسلف ،) یلک  هن  ینهذ و  هن   ) بلاق نیرت  « یجراخ  » تروص و

: دراد ار  ریز  تروص  هس  یقوقح  نینچ  رد  فلتخم  ياه  تئارق 

.مالسا قوقح  رد  يواتف  فالتخا  دننام  رت : یعرف  یئزج و  لئاسم  رد  ربمایپ  دوصقم  نتخانش  رد  فلتخم  تئارق   - 1

تسا و نآ  ندرب  نیب  زا  تسین  تئارق  مسیلاربیل ، زا  یتسیسکرام  تئارق  کی  ًالثم  دنک  در  ار  بتکم  نیا  قطنم  ساسا  هک  یتئارق   - 2
.تسا مسیسکرام  ندرک  هابت  مسیسکرام  زا  هنالاربیل  تئارق  کی  نینچ  مه 

هـسدنه بلاق  رد  نآ  تئارق  تسا ، نیعم  يا  هشیدنا  هسدـنه  ياراد  دوخ  تسا و  هدـش  یحارج  قطنم  کی  عیرـشت ، رد  مالـسا  قطنم 
.تسا نیعم ، یحارج  ردنا  يا  یحارج  مکتسد  تسا و  نآ  در  رگید ،

.تسا در  تسین  تئارق  نآ ، هدش  یحارج  شخب  رد  مهنآ  مسیلاربیل  قطنم  اب  مالسا  زا  تئارق 

ذوفن ای  قطنم و  نادب  رگید  قطنم  زا  يرـصنع  نداد  ذوفن  ای  ربمایپ  قطنم  زا  يرـصنع  کی  فذـح  شا  همزال  هک  یفلتخم  تئارق   - 3
.دشاب نآ ، رد  رصنع  قلطم  نداد 

: رصنع فذح  فلا :

هدیدان .تسا  هداد  ياج  شا  ینینقت  يا  هشیدنا  ماظن  هسدنه و  رد  لصا  کی  ناونعب  ار  تحامـس »  » رـصنع هک  دنک  یم  مالعا  مالـسا 
.تسا رصنع  کی  فذح  فیلاکت ،»  » ِفیک مک و  رب  ندوزفا  حماست و  رصنع  نیا  نتفرگ 

.نید یقوقح  لئاسم  زا  يا  هلئسم  کی  رب  مسیلاربیل  کنیع  اب  نتسیرگن  دننام  رگید : قطنم  رصانع  زا  رصنع  کی  نداد  ذوفن  ب :
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تـسا هدرک  تاعارم  موزل  تیاهن  دح  رد  ار  تحامـس »  » رـصنع دوخ  یعیرـشت  يا  هشیدنا  هسدنه  رد  هک  تسا  یعدـم  مالـسا  لاثم :
قادصم اریز  .دنک  حـماست  تعیرـش  رد  دـناوت  یمن  رگید  دریذـپ  یم  ار  اعدـم  نیا  هک  یـسک  هحمّـسلا » هلهّـسلا  هیفنحلا  یلع  تثعب  »

.حماست هن  دوش  یم  حماست » ردنا  حماست  »

.مسیلاربیل يا  هشیدنا  هسدنه  قطنم و  اب  دوش  یم  يواسم  حماست  ردنا  حماست 

هب هلئسم  نتـسناد  دودحم  و  ام ) راگزور  ًالثم :  ) یخیرات نامز  طیارـش  هب  کسمت  دننام  قلطم : رـصنع  ای  رـصنع  قلطم  نداد  ذوفن  ج :
.تسا تیدبا  يارب  وا  یقوقح  نامزاس  تسا  یعدم  ربمایپ  نآ  هک  یلاح  رد  .هتشذگ  ياهرصع 

: دراد ربرد  ار  الاب  همزال  هس  ره  الاب و  تروص  هس  ره  ریز  لاثم  .تسا  ربمایپ  نآ  توبن  ّدر  يا  همزال  نینچ  اب  تئارق 

هیقب هلقاع  رب  هید  دوب : هدرک  زاربا  یملع  یلفحم  رد  نادقوقح  ناونعب  دناد  یم  ناملسم  ار  شدوخ  هک  نیا  اب  یترضح  یئاقآ ، يدرف ،
.دروخ یمن  زورما  درد  هب  تسا و  برع  يا  هریشع  ماظن  يایاقب  زا  يا 

نیا رب  هلقاـع  رب  هید  .دوب  لوتقم ، نوخ  لؤـسم  لـتاق  هریـشع  عوـمجم  تشک  یم  ار  رگید  هریـشع  زا  يدرف  يا ، هریـشع  زا  يدرف  رگا 
.تسا ینتبم  يا  هریشع  ماظن  یقوقح  رصنع 

هیرظن کی  دـش  یم  زاربا  یموب ، هریزج  نالف  یقوقح  ماظن  ای  یناـملراپ  یقوقح  ماـظن  کـی  دروم  رد  رگا  تسین و  تئارق  هیرظن  نیا 
(. ناد قوقح  کی  صصخت  زا  جراخ  هناسانش و  هعماج   ) تشگ یم  یقلت  یملع  هناسانش  هعماج 

دنریگ یم  یحو  زا  ار  ناش  نیئآ  هک  دنتسه  یعدم  ناربمایپ  اریز  تسا  ناربمایپ  نآ  ّدر  ربمایپ  کی  دروم  رد  يا  هیرظن  نینچ  زاربا  اما 
.تسا نانآ  رب  طیحم  هک  يا  هعماج  تارثأت  تاریثأت و  زا  هن 
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« ابر  » مانب يزیچ  هداد و  ياج  دوخ  یقوقح  نامزاس  رد  ار  عیب »  » مانب يزیچ  هدروآ  دوجو  هب  هک  یتّما  هعماج و  رد  هدـمآ  يربمایپ  رگا 
.تسا هدرک  یحو  روتسد  اب  ار  راک  ود  ره  تسا  یعدم  تسا ، هدرک  فذح  ار 

رد عیب  اریز  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیابن  درادـن و  دوجو  شورف » دـیرخ و   » عیب و مانب  يزیچ  یلاع  مسینومک  رد  تفگ : یم  مسیـسکرام 
نیا .دیوگ  یم  ار  نخـس  نیا  سپـس  دـنک  یم  ّدر  ار  نید  ًامـسر  مسیـسکرام  اریز  تشاد  قح  .دروخ و  یمن  درد  هب  یلاع  مسینومک 
.دناد یم  ناملسم  ار  شدوخ  لاح  نیع  رد  دیوگ  یم  ار  نخس  نامه  ام  ناد  قوقح  ترـضح  اما  .دراد  یملع  شزرا  مکتـسد  نخس 

زا هن  اریز  .یقوقح  یملع  شزرا  یتـح  درادـن  یملع  شزرا  چـیه  شنخـس  دوش و  یم  ضعبب » رفکن  ضعبب و  نمؤن   » قادـصم ًـالمع 
.تسا قطنم  یب  درف  کی  .شرظن و  دروم  ربمایپ  قطنم  زا  هن  دنک و  یم  يوریپ  یملع  صخشم  قطنم  کی 

: هلقاع رب  هید 

: مینک گنرد  هلقاع » رب  هید   » هرابرد یمک  دیماجنا  اج  نیدب  نخس  هک  نونکا 

.تسب بانط  اب  ار  رتش  ياپ  لبحب : هعارذ  ّدش  ریعبلا : َلَقَع  تغل :

.هدنراد زاب  هدنشک ، دنب  رد  .هدننک  لرتنک  لقاع :

.یگدنراد زاب  رازبا  دندنب : یم  ار  يزیچ  نآ  هلیسوب  هک  يزیچ  هب : طبریو  لقعی  ام  هْلقُعلا :

.هدنرادزاب هورگ  دنشاب : هدنرادزاب  هک  يا  هدع  هلقاع :

: مینیب یم  اریز  رصنع  ود  مرتحم  ناد  قوقح  نیا  نایب  رد 

.تسا يریاشعلا  نیب  ماظن  هب  قلعتم  فلا :

.دروخ یمن  زورما  درد  هب  ب :

میئوگب اـی  یفیاوطلا  كولم  روطب  دوب ، يزکرم  تموکح  دـقاف  هریزج ، هبـش  یلامـش  شخب  نکاـس  ياـه  برع  ینعی  یناندـع  برع 
.دوب يزکرم  تموکح  ياراد  نمی )  ) هریزج هبش  بونج  رد  یناطحق  برع  دش و  یم  هرادا  یفیاوّطلا » سیئر  »

.دوب کچوک  روشک  کی  هریشع  ره  ینعی  دوب  شدوخ  نایم  رد  هریشع  ره  مکاح  یناندع  برع  نایم  رد 

حالطـصاب ناتـسکاپ  تلود  زا  تسا  ناریا  مدرم  هدـنیامن  هک  ناریا  تلود  دـنا  هدـش  هتـشک  ناتـسکاپ  رد  یناریا  رفن  دـنچ  هـک  زورما 
ام نینچ  تسا  نکمم  .دـهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  لتاق  هعماج  لوتقم  هعماج  ینعی  دـهاوخ  یم  ار  نیلوتقم  هید  ای  نیلتاق و  صاـصق 

اپرب شیرطا  دـهع  یلو  نوخ  رطاخ  هب  لوا  یناهج  گنج  هک  روطنامه  دوش  لیدـبت  یناهج  گنج  هب  لب  هعماج  ود  گنج  هب  یئارج 
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.تشگ

تیرـشب هتفر و  نیب  زا  للملا » نیب  قوقح   » مانب يزیچ  رگم  دروخ  یمن  زورما  درد  هب  هدـش و  هنهک  یقوقح  هلئـسم  نیا  ياجک  نونکا 
.؟! تسا هتخادنا  رود  هب  ار  نآ  يزورما 

خر یناندـع  برع  ریاشع  رثکا  زا  رتکچوک  کچوک ، ياهروشک  نایم  رد  لب  ناتـسکاپ ، ناریا و  نایم  هن  زورما  يا  هلئـسم  نینچ  رگا 
یهاوخ هید  يرگید  زا  یکی  دـتفا و  قافتا  یبد  رطق و  نایم  ای  ونیرام ، ناـس  كروبمازکول و  هعماـج  ناـیم  يا  هدـنورپ  نینچ  دـهد و 
زورما درد  هب  هدـش و  هنهک  يا  یهاوخ  قح  نینچ  قوقح و  نیا  تفگ  دـیهاوخ  ای  تسین ؟! وا  یللملا  نیب  قوقح  زا  یقح  ایآ  دـیامن 

.دور یم  راک  هب  تراسخ » « » هید  » ظفل ياج  هب  زورما  هتیلاربیل  ناهج  رد  یلب  دروخ !؟ -  یمن 

.تشگ یم  اهروشک  نیا  زا  یخرب  تیعمج  زا  شیب  فیقث ) ینب  دننام   ) برع هریشع  کی  تیعمج  یهاگ 

هک دراد  رواب  ینعی  دـنک  یم  ینیب  شیپ  ار  گرزب  ياهروشک  هیزجت  کچوک و  ياهروشک  شیادـیپ  شیاه  باتک  رد  رلفاـت  نیولآ 
زا هک  تشاد  دهاوخ  دوجو  ناش  نایم  رد  یقوقح  ماظن  هک  لقتـسم  یئاه  هلحم  تشاد  دـهاوخ  یکچوک  ياه  هلحم  یناهج  هدـکهد 

ساسا رب  تسرد  ار  هیرظن  نیا  يو  هک  تسا  نیا  بلاج  .تشاد  دـهاوخن  میدـق  ياه  هریـشع  اب  یقرف  چـیه  لیبق ، نیا  زا  یقوقح  رظن 
.دننک یم  ینیب  شیپ  ار  اکیرما  هیزجت  زین  نارگید  .دوب  وا  هیرظن  دییات  یعون  زین  يوروش  طوقس  .دنک  یم  ینتبم  داژن » »

شناد و ملع و  هب  میئوگن ، نخـس  میتسه  صـصخت  دـقاف  هک  يزیچ  رد  تسا  بوخ  هچ  .درادـن  هزات  هنهک و  هلئـسم ، لـصا  نیارباـنب 
زاربا یملع  هیرظن  کی  ناونعب  نوچ  .تسا و  راجنه  هبان  هک  هن ، قطنم ، ره  رب  ندز  همطل  اّما  يرآ ، قطنم  کـی  ّدر  .مینزن  همطل  قطنم 

.تسا ملع  رب  هتسنادن ، ِتنایخ  یعون  ددرگ و  یم  رتراجنهان  دوش  یم 
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یحارج  » و ندرک » یـضایر   » ثحب نیمه  هب  لب  .درادـن  یللملا  نیب  قوقح  ای  يریاشعلا  نیب  قوقح  هب  یطبر  چـیه  هلقاع  رب  هید  ًایناث :
.مهد شک  اجنیا  رد  ار  هلئسم  نیا  ات  مداد  هزاجا  مدوخ  هب  زین  تهج  نیمه  هب  تسا و  طوبرم  ام  ندرک »

مسیسکرام دروم  رد  ار  يا  هیرظن  کی  یسک  رگا  متسین  مالسا  زا  عافد  ماقم  رد  لاقم  نیا  رد  نم  دوخ ، ياج  هب  تسه  هچ  ره  مالسا 
نیمه دیدرت  یب  دیماجنا ، یم  نآ  هب  زین  نم  ثحب  نایرج  دوب و  يراجنهان »  » قادصم مسیسکرام  هب  تبسن  شنخـس  درک و  یم  زاربا 

.درک لیمحت  مسیسکرام  هب  دیابن  ار  هتشادن  ِبیع  کی  دبلط  یم  ار  یملع  تناما  یملع  ثحب  مدرک ، یم  نآ  اب  ار  دروخرب 

اب اّما  .دـنا  هدرک  لمع  یحارج ، یچیق  اب  دـنا و  هدرک  دروخرب  هدـش ، یـضایر  ًـالماک  قطنم  اـب  قوقح  هصرع  رد  ناربماـیپ  دـش  هتفگ 
دننکن ادج  رگیدمه  زا  ار  دارفا  ردق  نآ  دننک  ظفح  یلیماف  دـح  ات  عیـسو  هریاد  رد  ار  یگداوناخ  طباور  دـنا  هدرک  یعـس  نیا  دوجو 
لیماف تراظن  هک  دنا  هدرک  کیرش  یعونب  اه ، نآ  زا  يدرف  مرج  تازاجم  رد  ار  لیماف  دارفا  .میوش  راچد  يزورما  تالکـشم  هب  هک 

: تسا هتفهن  یملع  مهم  سب  تبثم و  فده  هس  لصا ، نیا  رد  .دنامب  رمتسم  لیماف ، ياضعا  رب 

.دسرب طارفا  هب  زورما -  دننام  يزور -  ادابم  هک  اه ، یحارج  دنور  زا  ندرک  يریگولج  و  لیماف »  » مانب يزیچ  زا  تظافح  فلا :

دهاوخ رت  مکحتسم  نآ  نایم  رد  هداوناخ  دنامب  مکحتسم  یلیماف  هک  نازیم  ره  هب  اریز  هداوناخ .»  » فارطا رد  ظافح  یعون  داجیا  ب :
.دنام

.تسا یلصا  لماوع  زا  یکی  يزورما  ياه  هداوناخ  ناکرا  یتسس  رد  اه ، یلیماف  ندرک  یچیق 

ار اضعا  کت  کت  صخـش »  » کی دـننام  کیتامتـسیس و  روطب  یلیماف  نامزاس  ياـضعا  همه  هک  دـنک  یم  باـجیا  هلقاـع  رب  هید  ج :
تـشابنا زا  هعماج  دـنک و  زورب  رتمک  میمان  یم  اطخ  فالخ و  هک  هچنآ  ات  دـنک ، رکذـتم  يروآدای و  تحیـصن ، یئاـمنهار ، لرتنک ،

.دیاسایب هزب  مرج و 

ماـنب يا  هدــیدپ  هـک  هدرک  طارفا  درفلا » هلاـصا   » رد يردــقب  هـک  تساـج  نـیمه  رد  مسیلاربـیل  قـطنم  گرزب  ياــه  صقن  زا  یکی 
.دننک یم  دنهاوخ  یم  هچ  ره  ونژ -  ناهج -  تینما  فان  رد  نشخ » ناراوسروتوم  »

عقوـم هب  ار  شـصرق  هدرک  شوـمارف  هک  اریز   ) دـچیپب دوـخرب  دـتفیب و  ناـبایخ  راـنک  رد  یـسک  رگا  تسا  سیلپ  هدـهع  هب  زیچ  هـمه 
ناتـسرامیب هب  ار  وا  دیایب و  سیلپ  دیاب  دهدب ، وا  هب  دروآرد و  شبیج  زا  ار  وا  صرق  ات  دـیآ  یمن  یـسک  نیرباع  همه  نآ  زا  دروخب )

.درادن ار  وراد  رد  صصخت  سیلپ  اریز  .دنک  يرای  شندروخ  صرق  رد  ار  وا  درادن  قح  مه  سیلپ  دربب ،

، هتیلانویـسوکنوف ناهج  رد  یتسود  ناسنا  هنالاربیل ، مسیناما  .تسا  هدروآ  ناهج  مدرم  رـس  رب  ار  يراگزور  نینچ  مسیلانویـسوکنوف ،
.دشاب هتشاد  دناوت  یمن  درادن و  دربراک  درب و  نیا ، زا  شیب 

مالـسا رگید  یعاـمتجا  لـصا  راـنک  رد  ار  نآ  هک  دوش  یم  نشور  رتـشیب  مالـسا  یقوقح  ناـمزاس  رد  هلقاـع » رب  هید   » هاـگیاج یتـقو 
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«. هرجهلا دعب  بّرعت   » لصا مینک : یسررب 

اما تسین  مارح  نتـسیز  هیداـب  رد  یئارگ .» تیندـم   » و یئارگرهـش »  » ینعی حالطـصا  نـیا  رد  ترجه  و  یئارگ ،» هیداـب   » ینعی بّرعت 
.تسا هریبک  هانگ  لب  تسا  مارح  اهنت  هن  هیداب -  هب  رهش  زا  ندیچوک  هیداب -  هب  نتسویپ  رهش و  زا  ندش  ادج  تیندم ، كرت 

دوش و یم  هدینادرگرب  ون  زا  دـنک  رارکت  ون  زا  ار  مرج  نیا  رگا  دوش و  یم  هدـینادرگرب  ینیـشن  رهـش  هب  ًارابجا  یـصخش  نینچ  ینعی 
.دوش یم  دنکن -  ششخب  تموکح  رگا  مادعا -  یتح  تازاجم ، دشا  دوش  مرج  نیا  بکترم  مراهچ  راب  رگا 

اما هدمآ  ریاشع ، مدرم  نایم  رد  مالسا  دیوگ : یم  یمالـسا » ندمت  بیـشن  زارف و  نرق  تفه   » باتک رد  یئایناپـسا  هئوگالوا  ویـسانگا 
.تسا هدروآ  ار  یقوقح  متسیس  نیرت  یندم  نیرت و  يرهش 

! تسا يریاشع  نوناق  کی  هلقاع  رب  هید  دیامرف : یم  ام  قوقح  دنمشناد  و 

کیدزن مدرم  هدهع  هب  نآ  هید  دوشن ، هتخانـش  لتاق  دوش و  هتفای  يدابآ  ود  لصاف  دح  رد  یلوتقم  رگا   » هلئـسم تسالاب  هلئـسم  دننام 
: تسا هظحالم  لباق  هراب  نیا  رد  ریز  تاکن  تسا .» يدابآ  نیرت 

ياه نیمز  اه و  کلم  مهنآ  دشاب ، هدیبسچ  مه  هب  يدابآود  كالما  هک  دوش  یم  ققحم  یتروص  رد  نیا  يدابآ : ود  نایم  هلصاف   - 1
دمآ تفر و  زا  رتمک  اه  نآ  رد  یلاها  دـمآ  تفر و  دـنا و  هدـش  اهر  هک  یئاه  نیمز  هن  تیریدـم .» تحت  ياـه  نیمز  «، » هرادا دروم  »

.تسا هناریدم 
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بناج زا  دزی  ياتـسور  نیرخآ  لامـش و  زا  ناغماد  ياتـسور  نیرخآ  نایم  هلـصاف  نآ  لـحم  دوش  هتفاـی  ریوک  رد  یلوتقم  رگا  لاـثم :
تاوم یـضارا  تبث ، نامزاس  كرادم  يور  زا  هچرگ  .تسا  تموکح  هدهع  هب  نآ  هید  .تسین و  الاب  هلئـسم  قادـصم  دـشاب  بونج ،

.دنشاب هدیبسچ  رگیدمه  هب  اتسور  ود  رتشیب ) ای   ) يرتمولیک هلصاف 300 

اّما تسین  یـسک  هب  یـسک  حالطـصاب  هک  تسا  هدروآ  ار  یطیارـش  زورما  مسیلاربـیل ، درفلا » هلاـصا   » اـب مسیلانویـسوکنوف  یچیق   - 2
اتسور و دارفا  هب  تبسن  مه  نآ ، هموح  رب  اتسور » هعماج  تیصخش   » اتـسور کی  مدرم  تراظن  تسا  ددصرد  رگید  نید  ره  مالـسا و 

.دیاین دوجو  هب  »ي  داسف هنال   » هموح نآ  رد  ات  دشاب  هنالؤسم  رمتسم و  نارگید  هب  تبسن  مه 

اهنت هن  سیلپ  تیفـشاک  و  دـناوتب ، رگا  مهنآ  دـشاب  فشاک »  » دـناوت یم  اهنت  سیلپ  هک  تسا  هدـش  تباث  ًالمع  یناهج  هبرجت  رد   - 3
.تسین مه  نامرد  لب  تسین  تشادهب » »

نیا و زا  رتابیز  ایآ  .تسا  یناسنا -  یتشادـهب  یتیبرت ، یتشادـهب  یتشادـهب -  لماع  ود  اقیقد  ثحب ، دروم  هلئـسم  نیا  هلقاع و  رب  هید 
.؟ -  درک روصت  ناوت  یم  نیزا  رت  ینتشاد  تسود 

هن دـنوش  وا  تازاجم  راتـساوخ  دـیاب  لیماف  ياضعا  يدـمع  مرج  رد  اریز  .دـمع  لتق  رد  هن  تسا  یئطخ » لـتق   » رد هلقاـع  رب  هید   - 4
.ددرگ یم  مرجم  ندش  يرج  لماع  دشاب  لیماف  هدهع  هب  هید  تروص  نیا  رد  رگا  .وا و  تازاجم  کیرش 

هاوخ دشاب و  اطخ  لتق  هاوخ  نامتراپآ ، کی  نورد  ای  رهش  نورد  ای  يدابآ  نورد  هب  هن  تسا  طوبرم  ارحص  تشد و  هب  مود  هلئسم  و 
: سپ .دوشب  دیاب  تسا و  هدش  یسدنه  اه  هناخ  هسدنه  قباطم  تسرد  رهش  رد  یقوقح  ياه  تیلؤسم  اریز  .دمع  لتق 

.میناد یم  روفنم  موکحم و  ار  ینیشن  هیداب  ًالوا :

.مینک یم  قیوشت  نادب  میهاوخ و  یم  ار  ینیشنرهش  تیندم و  ًایناث :

.درادن ناکما  یحارج ، نودب  طیحم و  هسدنه  نودب  ینیشنرهش  ًاثلاث :

.هداوناخ هناخ و  لالقتسا  اب  تسا  يواسم  ینیشنرهش  هسدنه  ًاعبار :

.تسا ینیشنرهش  ضقان  لالقتسا ، نیا  تیاعر  مدع  ًاسماخ :

.اه تیلؤسم  یحارج  لالقتسا و  اب  تسا  يواسم  یحارج ، نیا  لالقتسا ، نیا  تیاعر  ًاسداس :

اه ندوب  مه  اب  ظفح  يارب  تازاجم -  رد  یلماع  ار  یکیدزن »  » مانب يزیچ  ینوکسم  عمتجم  رهـش و  يدابآ ، نورد  رد  ناوت  یمن  سپ 
، يا هدـش  یحارج  طـیحم  نینچ  رد  ینوناـق  نـینچ  اریز  .دادرارق  اـه -  یحارج  زا  ندرک  مـک  يارب  اـی  اـه ، یحارج  زا  زیهرپ  يارب  و 

.تسا ضرغ  ضقن  قادصم 
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نت رهـش  رد  اه  تیلوسم  یحارج  رهـش و  یحارج  هب  نید  هک : موشن  روآدای  هلئـسم  نیا  رد  ار  ینایاپ  هتکن  نیا  دمآ  مفیح  حالطـصاب 
.دشوک یم  تخس  نآ  ناربج  يارب  رگید  بناج  زا  نکیل  دنک  یم  زین  قیوشت  ار  مسیلانویسوکنوف  نیا  دهد و  یم 

یم ناشرازآ  تنوفع  يوب  هک  دـنوش  یم  رادربخ  یتقو  اه  هیاسمه  دریم ، یم  دوخ  یـصخش  نامتراپآ  رد  یعمتجم  کـی  رد  یـسک 
.دهد

هیاسمه نینچ  دیوگ  یم  مالسا  تسین ، یحیسم  يا  هیاسمه  نینچ  دیوگ  یم  یسیع  تسین ، یئادوب  يا  هیاسمه  نینچ  دیوگ  یم  ادوب 
نیرتهب مسیلاربیل  نیئآرد  ینینچ  نیا  هیاسمه  اما  .دـناد  یمن  دوخ  هعماج  وضع  ار  هیاسمه  هنوگ  نیا  ینید  چـیه  .تسین  ناملـسم  يا 

.تسا ناسنا  نیرت  موصعم  لب 

عون کی  تسا  ضرغ  ضقن  هزیلاربیل  مسیناموا  .یناسنا  فطاوع  دـقاف  یناـسنا ، ریغ  هدرم ، ناـج ، یب  تسا ، نیمه  هزیلاربیل  مسیناـموا 
.درادب تسود  ار  ناسنا  ًالمع  دناوت  یمن  رگید  تسا و  هدش  هبرف  هدروخ و  ار  تیناسنا »  » هک تسا  يا  « یتسود ناسنا  »

ینامیـشپ شتآ  رد  نانچ  يریپ  ای  یناوتان  ماگنه  هب  دنلاب ، یم  مسیلاربیل  هب  دنتـسه  دـنمورین  ناوج و  ات  هزیلاربیل  ياه  هعماج  رد  دارفا 
رد دـنوش و  یم  ادـج  یعاـمتجا  طـیحم  هداوناـخ و  زا  هدـش  یحارج  مسیلاربـیل  یچیق  اـب  هـک  یتـقو  .درادـن  يدـح  هـک  دـنزوس  یم 
زا يا  همسجم  ناش ، هزانج  ناشرکیپ ، دنریم  یم  اهنت  دننام و  یم  اهنت  ناش  ینوکسم  دحاو  نورد  رد  ای  دنریگ ، یم  ياج  هاگـشیاسآ 

.ددرگ یم  راوخ ، تیناسنا  مسیلاربیل  هب  تبسن  رّفنت 

مـسیناموا .دتفا  یم  سک  یب  شا  ینوکـسم  دـحاو  رد  هزانج  نآ  هک  یتقو  تساجک  وک و  تیناسنا ) ياهنم  یتسود  ناسنا   ) مسیناموا
.تسا نورتس 
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ع)  ) تیب لها  ربمایپ و  نآرق ،  ترطف ،  قطنم 

.تسا ترطف » قطنم   » ناربمایپ قطنم  میدرگرب : تخانش » هسدنه   » ینعی یلصا  هلئسم  هب  هداهناو  ار  یعرف  لئاسم  نیا  نونکا 

.نیمز هرک  لک  هن  تسا  نیمز  هرک  نیا  رد  يا  هدیدپ  یش و  زین  ناسنا  دوجو  .ناسنا  دوجو  لک  هن  تسا  ناسنا  ترطف  ناسنا ، ترطف 
.نآ لک  هن  تسا  ناهج  زا  کچوک  شخب  نیمز  هرک  و 

رازبا و اب  زین  ناربمایپ  .یعیبط  یضایر  نکیل  تسا ؛ هدش » یـضایر   » ًاعبط دراد و  رارق  یـضایر  هلـسلس  رد  هنوگ  نیدب  زین  ترطف  سپ 
قباطم دح  رد  هّیرـشبلا » هقاط  یلع   » قادصم اب  ار  هشیدـنا  نهذ و  هسدـنه  دـنراد  یعـس  اّما  دـنیوگ  یم  نخـس  هدـش ، یـضایر  قطنم 

.دنراد هاگن  ترطف ، یعیبط  یضایر  يوگلا 

یئوطسرا قطنم  هب  يزاین  دهد و  یم  صیخشت  ار  میقس  حیحص و  دوخ  ترطف  اب  ناسنا   » راعش اب  یئوطـسرا  قطنم  لباقم  رد  تراکد 
ریغ یـضایر  هسدـنه و  ياراد  اهنت  هن  هک  دوب  هتفرگ  شیپ  رد  هژیو  قطنم  کـی  لاـح  نیع  رد  یلو  .دوب  ترطف  قطنم  یعدـم  درادـن »

هسدنه  » ینعی .دوب  رادروخرب  یضایر -  مولع  حالطصاب -  یـضایر  حور  زا  ًامـسر  یفـسلف ، یـضایر  تیهام  رب  هوالع  لب  دوب  يرطف 
«. هسدنه ردنا 

یئارگ هچین  نم  .درک  طوقـس  یقطنم » یب   » هب يرطف  قطنم  ياج  هب  زین  وا  هک  دشاب ، هتـشاد  يرطف  قطنم  کی  دیـشوک  یم  هچین  اهنت 
نیا رد  دریذپب -  ار  منخس  نیا  یسک  مرادن  عقوت  مناد -  یم  رشب  هعماج  یئارگ  نید  هعیلط  ار  مسیرپوپ  یئارگ » لاطبا   » زین ار و  نیون 

رد شدوخ ، هژیو  هفـسلف  قطنم و  اب  ملاـس ، تیهاـم  رد  ینید  شیارگ ، نیا  يارب  تسا : نیا  دوش  هتفگ  هنادـنمگوس  دـیاب  هچنآ  ناـیم 
.دوش یمن  هئارا  تیرشب  يور  شیپ 

رب ار  نآ  زورما  هنافساتم  تسا و  مالـسا  هدشن  فیرحت  ملاس و  نید  هک  دنناد  یم  شناد ، لفاحم  نادنمـشیدنا ، هژیو  هب  نایناهج  همه 
.میهد یم  هئارا  مینک و  یم  شراوس  یئوطسرا  قطنم  هکبش 

.يا هفسلف  هن  هتشاد و  یقطنم  هن  مالسا  یئوگ  هک  يدح  رد 

: نآرق قطنم 

هب ای  دـنک  یحارج  ار  هشیدـنا  هک  نیا  نودـب  تسا  ناهج  یپک  نآرق  نیودـت .» باتک   » نآرق تسا و  نیوکت » باـتک   » یتسه ناـهج 
.تسا نآرق  ثحب  عوضوم  یتسه  وه  امب  یتسه  .دزادرپب  یتسه  یحارج 

ناسنا طقف  تسین ، خـیرات  طـقف  تسین ، تسیز  تاـیح و  طـقف  تسین ، بط  طـقف  تسین ، باـسح  طـقف  تسین ، یمیـش  طـقف  یتسه 
اه نیا  همه  یتسه  .تسین  ...طقف  ...طقف و  تسین ، یناهیک  نالک  کیزیف  طقف  تسین ، درُخ  کیزیف  طقف  تسین ، هعماج  طقف  تسین ،

.تسا اج ، کی  روطب 
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ناهیک یـسانش ، ناور  یـسانش ، هعماج  یـسانش ، ناسنا  خـیرات ، یـسانش ، تسیز  یکـشزپ ، یمیـش ، کـیزیف ، باـتک  طـقف  زین  نآرق 
.تسا اجکی ، روطب  اه  نیا  همه  باتک  لب  تسین  ...و  ...و  یسانش ،

.تسا هدشن  يدنب ) عوضوم  يدنب ، لصف   ) بیوبت نآرق 

« یتسه  » کی شدوخ  تسه ، نآ  رد  یتسه  نیناوق  همه  دـیریگب  رظن  رد  ار  بآ  ناویل  کـی  كاـخ ، تشم  کـی  گنـس ، هکت  کـی 
یتسه ناهج  زا  تسین ، نآ  رد  یحارج  یئادج و  هنوگ  چیه  دـینک  یم  روصت  هدـش » ادـج   » نات تسد  رد  ار  نآ  امـش  هکنیا  اب  تسا 

.تفگ نآرق »  » نآ هب  دیاب  نآرق  دوخ  روتسد  قباطم  تسا و  نآرق »  » کی شدوخ  زین  نآرق  زا  هیآ  کی  .تسا  هدشن  ادج 

همزال هک  ینالطب  لـهج و  زا  دـهد  یم  هک  یملع  تخانـش و  هکنیا  يارب  تسا  هتفرگن  رارق  یحارج  تخانـش و  هسدـنه  تحت  نآرق 
: دنادرگن دشاب » ریذپ  لاطبا  هک  تسا  نآ  ملع   » لومشم ار  دوخ  ملع  .دشاب و  هّزنم  تسا  تخانش  هسدنه 

: دیمح میکح  نم  لیزنت  هفلخ  نم  الو  هیدی  نیب  نم  لطابلا  هیتای  ال 

(. 41/42  ) .تسا هدوتس  میکح و  دنوادخ  لیزنت  نآرق  شرس ، تشپ  زا  هن  شپچ و  تسار و  زا  هن  درادن ، هار  نآرق  هب  نالطب 

.تسا تخانش » هسدنه   » هلمج کی  رد  و  قطنم ، یحارج  و  عوضوم » یحارج   » هدشن هداد  هار  نآرق  رد  هک  يزیچ 
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زا يا  هراـچ  يدراوـم  رد  هچرگ  تسا  نآ  ندرک  هاـبت  نآ  همجرت  .تسین  ریذـپ  همجرت  زگره  هجو و  چـیه  هـب  نآرق  لـیلد  نـیمهب  و 
.تسا عورشم  تسین و  همجرت 

ادـخ قطنم  شقطنم  اریز  .تسا  ناـسنا  ترطف  شبطاـخم  هک  تسا  یتسه  لـک  قطنم  لـب  تسین  مه  ترطف  قطنم  یتـح  نآرق  قطنم 
.ناربمایپ قطنم  هن  تسا 

یتسارب وا و  دوخ  نخـس  هن  تسادـخ  نخـس  نآرق  دـیوگ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  یئاپورا : قرـشتسم  نا  تسا  هتفگ  ابیز  هچ 
.دنزیامتم رگیدمه  زا  ًالماک  هک  يروطب  تسه  يدایز  قرف  دوش  یم  هدیمان  ثیدح  هک  وا  نانخس  نآرق و  نایم 

رگو تسا  هداد  خر  نایم  نیا  رد  يزیچ  اما  .تسا  یتسه  ناهج  قباطم  تسا و  هدادن  دورو  نذا  يا ، هسدـنه  یحارج ، چـیه  هب  نآرق 
« لزان  » نآرق .دمهفب  ناهج  زا  يزیچ  هسدنه  یحارج و  نودـب  دـناوت  یمن  هک  روطنامه  دـمهفب  نآ  زا  يزیچ  تسناوت  یمن  ناسنا  هن 

هسدنه راچد  تفای  یم  لزنت  نیا  زا  شیب  رگا  نکیل  .دشاب  ناسنا  مهف  روخ  رد  ات  تسا  هتفای  لزنت  مه  زاب  تسا  هتفای  لزنت  تسا  هدش 
.تشگ یم  يرشب 

.یحارج هن  لزنت  دوش : هجوت 

یم ناسنا  هب  لماک  مهف  هن  نآرق ، زا  يادـج  ربمایپ  ربمایپ و  زا  يادـج  نآرق  هک  تسا  هدرک  هیـصوت  نآرق  دوخ  اـه  لزنت  نیا  همه  اـب 
تیب لها  ربمایپ و  نوخسار  زا  دارم  دنا  هتفگ  هعیش  ینس و  ملعلا » یف  نوخساّرلاو  هَّللا  ّالا  هلیوات  ملعی  ال   » تسا روآ  تداعس  هن  دهد و 

.تسوا

حیرـصت ترتع  هک  تسا  ترتع  نآرق و  دارم ، هک  دندقتعم  ًاعامجا  هعیـش  ینـس و  زاب  هک  تسا  نیلقث  ثیدح  مایپ  صن  تقیقح ، نیا 
.تسا ثیدح  یظفل 

هن تسا  یّما  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تسا ، هدـشن » یحارج   » یّما و زین  نآرق  تسا  یعیبط -  یّما - »  » هدـشن و یحارج  یتـسه 
هدش و و یـضایر  قطنم  رب  یگمه  هک  يرـشب  تامیلعت  زا  یمیلعت  تحت  هن  دوب و  هتفرگ  رارق  يرـشب  هدش  یحارج  قطنم  ریثأت  تحت 

.دنراچد تخانش » هسدنه  »

.دوشن یحارج  راچد  شقطنم  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ نیبم ،» نآرقو  رکذ  ّالا  وه  نا  هل  یغبنی  امو  رعّـشلا  هانمّلع  اـمو   » تسین رعاـش  ربماـیپ 
.تسا صصخت  هرخالاب  يرعاش  رعش و 

.نونموت ام  ًالیلق  رعاش  لوقب  وه  امو 

ناماما ارچ  .دسیونب  تسناوت  یم  ًالماک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لوقب  هک  یلاح  رد  تشونن ؟ ار  يزیچ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ارچ 
نیعم یخیرات ، ياه  هّدام  اه و  مقر  اب  ار  دوخ  صصق  نآرق  ارچ  دنتـشونن ؟ یباتک  نکیل  دندرک  جیورت  ار  مولع  همه  نآ  مالـسلا  هیلع 
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؟ درکن خّروم  و 

زا تیب » لها  نآرق و  زیهرپ   » یگمه خساپ  دوش  یم  نفد  نهذ  هشوگ  رد  خساپ  نودب  دیآ و  یم  اه  نهذ  هب  هک  اه  شسرپ  هنوگ  نیا 
.تسا مسیلانویسوکنوف 

ریذـپ لاـطبا  هشیمه  زین  ناـشدروآ  هر  تسا  هارمه  لـهج  یعوـن  اـب  هشیمه  هک  نیا  رب  هوـالع  هدـش  یحارج  ياـه  قـطنم  واـه  شور 
فالخ رب  هک  دـنتفای  یم  تسد  یلیالد  هب  اه  ناسنا  يزور  داد  یم  یخیرات  مقر  دوخ  یخیرات  ياـه  هکت  يارب  نآرق  رگا  ًـالثم.تسا 
: تسا هدش  زیهرپ  زیچ  ود  زا  سپ  .موس  زیچ  هب  زاب  موس  نامز  دندیسر و  یم  نآ  قفاوم  هب  رگید  لیالد  اب  رگید  زور  دشاب ، نآ 

.هدش یحارج  قطنم  زا  زیهرپ   - 1

.دوش هجوتم  اهنآ  مایپ  هب  هدش ، یحارج  ياه  قطنم  هیحان  زا  هک  یتافآ  زا  زیهرپ   - 2

.نولطبملا باترال  ًاذا  کنیمیب  هّطخت  الو 

.ملع لها  نیصصختم : نادنمشناد : نولطبم :

یحارج قطنم  راچد  دیاب  ًامازلا  یـشاب  هدنـسیون  وت  رگا  دنیآ ، یم  لاطبا  ددص  رد  شناد  لها  دنرادن ، ار  يرگ » لاطبا   » ناوت نارگید 
يارب ناـیارگ  لاـطبا  تروـص  نآ  رد  دوـب و  دـهاوخ  لـهج  هارمه  یـسیونب  یقطنم  نینچ  اـب  ار  ملع  نـیرت  باـن  رگا  يوـش و  هدـش ،

.دوب دهاوخ  تسرد  ناش  هشیدنا  ناشرظن  هب  تخادرپ و  دنهاوخ  ماربا  ضقن و  هب  زور  ره  دوب ، دنهاوخ  لئاق  دقن  قح  ناشدوخ 
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اهنت وگب  .هلثم  نم  هروسب  اوتاف  اندـبع  یلع  انلّزن  اّمم  بیر  یف  متنک  نا  نک : یهاوخ » لاطبا   » نانآ زا  ور و  شیپ  یهلا  قطنم  نیمه  اـب 
هبوچراـهچ زا  جراـخ  دـناوت  یمن  یناـسنا  چـیه  اریز  اوـلعفت ،) نـلو  اوـلعفت  مـل  نا   ) دـنناوت یمن  .دــنروایب و  ار  رثوـک  هروـس  دــننام 

.دیوگب نخس  مسیلانویسوکنوف 

یحارج زا  ندـنام  ناما  رد  نآ  نیرخآ  تسا و  داتـسا  زا  وا  يزاین  یب  اهنآ  لوا  هک  لیلد ، کی  رازه و  هب  دـناوخن ؟ سرد  ربماـیپ  ارچ 
.تسا ناهج ، یتسه و  یضایر  هیزجت  زا  و  هشیدنا ، ندرک  یضایر  قطنم و  هیزجت  زا  نهذ ،

تمظع هب  هقیقد  دـنچ  ضرع  رد  رذوبا  .دوب  كرد  لباق  تلوهـس  اب  یناسآ و  هب  یّما  ناسنا  يارب  یما  ربماـیپ  طـسوت  یما  نآرق  ماـیپ 
.دوش یم  ناملسم  درب و  یم  یپ  نآ  ینیرفآ  تداعس  یئازفا و  حور  نآرق و 

نآرق كرد  زا  دنیبب  دناوت  یمن  ار  يزیچ  تراجت  تراجت و  قطنم  زج  هک  شا  هدش  یحارج  ناهج  هدش و  یحارج  نهذ  اب  لهج  وبا 
.تسین یّما  وا  اریز  تسا  زجاع 

الوسر نّیّیمالا  یف  ثعب  يذلاوه   » دندوب یّما  يزور ، نآ  ياه  هعماج  ریاس  زا  شیب  یناندـع  برع  مدرم  هتفر  مه  يور  دوجو ، نیا  اب 
«: همکحلاو باتکلا  مهمّلعیو  مهیّکزیو  هتایآ  مهیلع  ولتی  مهنم 

.تسا یتسه  ناهج  هدشن  یحارج  تیهام  زا  يریوصت  هک  نیودت  باتک  نآرق : باتک  باتک : نیا  باتکلا :

.تسا بان  تسین ، لهج  اب  هتخیمآ  هجو  چیهب  هک  یشناد  هتیلانویسوکنوف : شناد  هن  یقیقح  شناد  هدشن : یحارج  شناد  همکحلا :

ره یملع و  ره  تسا  تسرد  .دشاب  ناما  رد  یحارج  یچیق  زا  هک  يا  هفسلف  قطنم و  رگم  تسین  تمکح »  » يا هفـسلف  یقطنم و  چیه 
.دراد ار  تمکح  زا  يا  همش  یتبسن  اب  يا  هفسلف 

.دـنک یم  یحارج  ار  تمکح  رکیپ  زین  روط  ناـمه  دـنک  یم  یحارج  ار  ناـهج  هشیدـنا و  مسیلانویـسوکنوف ، یچیق  هک  روـط  ناـمه 
.تسا هناملاع  ریغ  راک  کی  تمکح »  » مان اب  هفسلف  کی  ندیمان 

تفایرد زا  عنام  اه ، نهذ  تخانـش » هسدـنه   » اریز دـش  یم  قفوم  رتمک  دـمآ  یم  زور  نآ  ندـمتم  ياه  هعماـج  ناـیم  رد  مالـسا  رگا 
.تشگ یم  نآرق ، مایپ  لماک 

ریخا ههد  ات 5  .تسا  هاگادوخ  ریمض  هب  هاگآ  دوخان  کی  لاقتنا  نآ  تسا و  تفرشیپ  رد  تیعقاو ، تقیقح و  کی  زورما  هناتخبشوخ 
یم شتـسرپ  تب »  » کی دـننام  تسرد  هناهاگآان  روطب  ناهج ، یحارج  هشیدـنا و  یحارج  زین  و  نآ ، رد  طارفا  و  تخانـش » هسدـنه  »

هسدنه  » زا دیاب  هک  تسا  هتسناد  هناملاع  هدیمهف و  تسرد  ناسنا  ینعی  .تسا  هدش  لیدبت  رفنت  هب  شتسرپ  نیا  ریخا  لاس  رد 50  .دش 
نیمز هرک  هدننک  مدهنم  لب  تسین  شناد  نآ ، رد  طارفا  هک  تسا  هدیمهف  زین  تسا و  رشب  زجع  نآ  أشنم  یلو  دنک  هدافتـسا  تخانش »

زا لبق  لاس  نارازه  امیشوریه  دنداد  یم  مسیلانویسوکنوف  هب  نت  دنتـشاد  هک  یندل  ملع  اب  ناربمایپ  رگا  تسا  هدیمهف  .تسا  ناسنا ، و 
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...و تشگ ، یم  مدهنم  نآ 

مریگتسد يا  هدننک  عناق  زیچ  مدرک  یم  هعجارم  يریسفت  نتم  ره  هب  مدیمهف ، یمن  ار  اه  نآ  ینعم  اه  لاس  هک  تسا  نآرق  رد  هیآ  ود 
یتدم مدرک  عورـش  ار  تخانـش » هسدنه   » رد قیقحت  راک  هک  ینامز  ات  دنتـسه .) نم  لثم  اه  یلیخ  دروم  نیا  رد  منامگ  هب   ) دش یمن 

.مدیمهف ار  اهنآ  هب  طوبرم  ثیدح  هیآ و  ود  نیا  ینعم  هک  مدید  ناهگان  يا  هظحل  یتعاس ، يزور ، .تشذگ 

.نیضع نآرقلا  اولعج  نیّذلا  نیمستقملا -  یلع  انلزنا  امک  رجح :)  ) هروس 15 ياه 90 و 91  هیآ 

: مینک هدهاشم  اهنآ  زا  شیپ  هیآ  هس  هارمه  ار  هیآ  ود  نیا  تسا  رتهب 

هروس  ) دنریگ یم  مظن  ود  هب  ود  هک  ار  يا ) هیآ   ) تفه وت  هب  میا  هداد  ًاققحم  میظعلا : نآرقلاو  یناثملا  نم  اعبـس  كانیتآ  دقلو   - 87
.ار میظع  نآرق  نیا  وت  هب  میداد  زین  و  هحتاف .)

هچنآ رب  رگنن  تیمها  رظن  اب  سپ  نینموملل : کحانج  ضفخاو  مهیلع  نزحت  الو  مهنم  ًاجاوزا  هب  انعتم  ام  یلا  کینیع  نّدـمت  ال   - 88
نامیا رب  شاب  نابرهم  هنانتورف  و  شابم ، نیگمغ  ناش -  ندرواـین  ناـمیا  زا  زین -  .میا و  هداد  ناکرـشم )  ) ناـنآ زا  یخرب  هب  ود  هب  ود 

.ناگدنروآ

.رگنشور ما و  هدنهد  راطخا  امش -  نتفر  ههار  یب  هب  تبسن  نم -  هک  وگب  و  نیبملا : ریذنلا  انا  ّینا  لقو   - 89

زین ناگدـننک  یحارج  ناگدـش و  یحارج  هب  ار -  میظع  نآرق  نیا  دـمح و  هروس  هک -  روطنامه  نیمـستقملا : یلع  انلزنا  امک   - 90
.میا هدرک  لزان 
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.دننک یم  یحارج  ناشدوخ -  هدش  یحارج  شنیب  اب  ار -  نآرق  هک  نانآ  نیضع : نآرقلا  اولعج  نیّذلا   - 91

: حیضوت

كایا  ) مجنپ مراهچ ، اب  موس  هیآ  مود ، هیآ  اب  هَّللا  مسب  دـنوش : یم  گنهامه  ود  هب  ود  اوآ  رد  هک  دراد  هیآ  تفه  دـیحوت  هروس   - 1
.متفه اب  مشش  هیآ  تسا و  تفج  کی  ییاهنت  هب  نیعتسن ) كایا  دبعن و 

ماقم و كاروخ ، كاشوپ و  بکرم ، نکـسم و  لاـثم : باـب  زا  دوب  هدـش  هداد  تفج )  ) ود هب  ود  یئاـهزیچ  زین  ناکرـشم  زا  یخرب  هب 
.دوس هیامرس و  تردق ،

.درک تمسق  َمَسَق : فلا :  - 2

.درک تمسق  َمَسَْتِقا : ب :

.تفرگ دوخ  هب  مستقم  تلاح  تفرگ -  دوخ  رب  دوخ و  رد  ار  ندش  تمسق  َمَسَْتِقا : ج :

.دروآ تسد  هب  َبَسَک : دننام :

(. یباستکا قالخا  الثم :  ) تفرگ دوخ  دوجو  رب  ار  يزیچ  َبَسَتِْکا :

.دروآ تسد  هب  بستکا :

هدرک هکت  هکت  ار  ناشدوخ  تیـصخش  شنیب و  مه  نانآ  درادرب : رد  ار  مستقا »  » ینعم ود  ره  هک  هدـمآ  يروط  هیآ  رد  هلمج  تراـبع 
.دنشیدنا یم  نآ  رد  هک  ار  عوضوم  ره  مه  دنا و 

.درک هکت  هکت  یحارج و  ار  دنفسوگ  اهأّزج : هاّشلا : اضع  هضع : عمج  نیضع :  - 3

لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مالـسلا ، هیلعداوج  ماما  لوا ، ثیدح  ...انلزنا » ّانا  نأش  یف   » باب هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  ثیدح :
 - درادن هار  فالتخا  نآ  رد  هک  یملع  فالتخا - » هیف  سیل  يذلا  ملعلا   » هرابرد مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  دـمآ و  يدرم  هک  دـنک  یم 

.درک یئاه  شسرپ 

زا یعیـسو  هنیمز  هارمه  يریذـپ  فالتخا  رب  هوـالع  هک  یملع  هن  .دـشابن  ریذـپ » فـالتخا  ًاـتیهام   » هک تسا  یملع  شـسرپ ، عوضوم 
.دشاب ریذپ  نالطب  هک  تسا  نآ  ملع  میئوگ : یم  هک  یملع  نآ  ای  دشاب ، لهج  و  نالطب » »

دیریگب رظن  رد  ار  ءایبنا  هورگ  نآ ، لباقم  رد  .دـنرادن  مه  اب  یملع  فالتخا  چـیه  نانآ  دـیریگب ، رظن  رد  ار  ماوع  دارفا  زا  هورگ  کی 
دروم رد  هلئـسم  اریز  دنا ، جراخ  ام -  ثحب  عوضوم  زا  زین  و  ثیدـح -  نیا  عوضوم  زا  لوا  هورگ  .دـنرادن  یملع  فالتخا  چـیه  هک 
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تخانـش هسدـنه  یحارج و  رب  نانآ  زاین  مدـع  ددـنب  یم  ءایبنا  ملع  رد  ار  فالتخا  هار  هک  یلماع  .تسا  عوضوم  يافتناب  هبلاس  ناـنآ 
.تسا

: تفگ دینش ، باوج  دومن و  حرطم  ار  فالتخا » نودب  ملع   » ناونع هک  نآ  زا  سپ  هدننک  لاوس 

لوسر عم  رهظی  ناک  امک  رهظی  هل ال  ام  ملعلا  اذه  نع  ینربخا  مسرپ : یم  وت  زا  تخـس  لکـشم و  هلئـسم  کی  کنیا  ربمایپ  رـسپ  يا 
؟ -  هلآو هیلع  هللا  یلص  هَّللا 

؟ -  دوش یمن  زورما  دش  یم  رهاظ  مولعم و  اه  ناسنا  يارب  ربمایپ  نامز  رد  هک  روطنآ  ملع  نیا  رب  تسا  هدش  هچ  وگب  نم  هب 

، یئادـتبا هرود  یط  نودـب  باتک ، سالک و  نودـب  داوس  یب  دادـقم  لثم  يدارفا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـمز  رد  ینعی  حیـضوت :
اهنت تامحز  همه  نیا  اب  ...و  دادغب  هفوک ، هنیدم ، یملع  لفاحم  رد  زورما  ارچ  دندش  یم  میکح  ملاع و  هزوح ، هاگشناد و  هطـسوتم ،
ملع ربمایپ  باحـصا  زا  يا  هدع  ارچ  زین : تسا و  ینیقی  ریغ  توافتم و  ياه  « تشادرب  » اب رتشیب  مهنآ  دـنریگ  یم  دای  ملع  زا  یئاهزیچ 

.دننک یمن  كرد  روط  نآ  ار  امش  ملع  امش  رصع  مدرم  نکیل  دندرک ؛ یم  كرد  یتحار  هب  ار  وا 

زاب دنوادخ  تفگ : درک و  مسبت  رقاب ) ماما   ) مردپ هب : نامیالل  انحتمم  ّالا  هملع  یلع  علّطی  نا  لج  ّزع و  هَّللا  یبا  لاق : یبا و  کحـضف 
.دشاب هدش  ناحتما  نامیا  يارب  شبلق  هک  یسک  يارب  رگم  ار  نالطب ) نودب  بان و  ملع   ) دوخ ملع  تسا  هتشاد 
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رذوبا لثم  یناملاع  ریمع و  نب  بعصم  دننام  یناناد  قوقح  ملق  رتفد و  سالک و  نودب  ات  میتسین  ور  هبور  یّما  مدرم  اب  ام  زورما  ینعی 
یحارج  » زا ار  نانآ  يا ، هشیدـنا  ینهذ و  ياه  هسدـنه  هک  یناـمیا  اـی  دـهاوخ و  یم  یّما  بطاـخم  اـی  یّما  ملع  .مینارورپب  دادـقم  و 

.دراد زاب  یشیدنا »

هتفرـشیپ رت و  هدرتسگ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  نامز  رد  مولع  هنوگ  نیا  اریز  دوبن ؛ هدش » یحارج  ملع   » هدننک لاوس  دارم  تسا  یهیدـب 
رب ار  شدوخ  ملع  دوب  يروهظ » هطبار   » کی زور  نآ  ناـسنا  اـب  ملع  هطبار  دـسرپ : یم  وا  دوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناـمز  زا  رت 

.تسین نینچ  زورما  و  دروخ ، یم  يدوجو  دنویپ  وا  اب  درک و  یم  رهاظ  ناسنا 

رد دیامن  یم  لوکوم  نامیا  هب  هدوب ) ربمایپ  نامز  رد  هک  یبایتسد  تیهام  لکش و  رد   ) ار ملع  هب  یبایتسد  دهد  یم  ماما  هک  یخـساپ 
.دنتشادن نامیا  دندش ، ور  هبور  ربمایپ  اب  هک  یتقو  دادقم  رذوبا و  هک  یلاح 

ود ره  تسا و  هدـمآ  زین  ربمایپ  رـصاعم  ناشیدـنا  یـسدنه  رب  هدـمآ  ربمایپ  ناـمز  ناـیّما  رب  هک  روط  ناـمه  نآرق  دوش : یم  نیا  هجیتن 
مستقم ریغ   » ندوب و یعیبط  یّما و  رد  نآرق  اب  هک  يا  ینوگمه  تیخنـس و  هلیـسوب  لوا  هورگ  .دنتـسه  ربمایپ  نآرق و  بطاخم  هورگ 

.نامیا هلیسوب  مود  هورگ  دنربب و  هرهب  نآرق  زا  دنناوت  یم  دنتشاد  ندوب »

تحت یتدم  دندروآ  مالـسا  رهاظ  هب  يدارفا  دهد  یم  ناشن  دـندش  ناملـسم  هک  نیمـستقم  زا  هدـع  نآ  هب  هنارگ  هبـساحم  هاگن  کی 
ناشرمع رخآ  ات  نیمستقم  زا  يدارفا  اما  .دندش  دنم  هرهب  نآرق  زا  نامیا  هلیسوب  هاگنآ  دندیسر  نامیا  هب  دندرب و  رس  هب  ربمایپ  تیبرت 

.دندرب رس  هب  بیر  کش و  رد 

یط زا  سپ  نیمـستقم  اما  دندرب  یم  هرهب  نآ  زا  دندش و  یم  سونأم  نآ  اب  نآرق  اب  ندـش  ور  هبور  ضحمب  نایّما  هصالخ : نایب  رد  و 
.دندیسر یم  يا  هرهب  هب  یتیبرت  هرود  کی 

: ربمایپ قطنم 

باب زا  .دوب  توافتم  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  قطنم  اب  روکذم  هورگ  ود  هطبار  تسا ، دنوادخ  قطنم  هک  نآرق  قطنم  زا  هتـشذگ 
مود هورگ  دنتفای ، یمرد  ار  نآ  تقادص  تیناقح و  زیچ  ره  زا  لبق  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نانخس  ندینـش  ماگنه  لوا  هورگ  لاثم :

.دنتفرگ یم  ار  نآ  یتیریدم  یسایس و  هبنج  زیچ  ره  زا  شیپ 

مومام هک  یلاح  رد  هدوب و  نانآ  یسایس  میلاعت  هنـشت  طقف  نانآ  زا  یهورگ  دندوب  نینچ  زین  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  ناماما  باحـصا 
يا و هتشر   ) رادمتسایس کی  رتشیب  شناد ، میلعت  ات  دشاب  تفالخ  هشیدنا  رد  رتشیب  هک  دنداد  یم  رارق  راشف  تحت  ار  ناش  ماما  دندوب 

کی ات  دنتـساوخ  یم  هدشن  یحارج  يدـعب و  همه  تیـصخش  کی  ار  ناش  ماما  رگید  هورگ  .يدـعب  همه  ماما  کی  ات  دـشاب  مستقم )
.مستقم تیصخش 

ات زاغآ  زا  یتیالو  هعیش  ما  هتفگ  و  ما ، هتسناد  یتیالو » هعیش   » ار مود  هورگ  و  یتیاص » هعیش و   » ار لوا  هورگ  میاه  هتـشون  زا  یئاج  رد 
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ناونع اب  اهنآ  زا  یتعیرـش  موحرم  هک  یعیـش  ياه  مایق  هیقب  .ناریا  یمالـسا  بالقنا  ـالبرک و  تسا : هدرک  ماـیق  راـبود  اـهنت  زورما  هب 
.تشگ رجنم  سابع  ینب  تفالخ  هب  اهنآ  نیرتقفوم  هک  تسا  قلعتم  یتیاص  نایعیش و  هب  یگمه  درب  یم  مان  عیشت » خرس  نایرج  »

مایق ص » -  دـمحم -  لآ  نم  یـضّرلا   » راعـش اب  هک  ناسارخ  تضهن  نارـس  میوگ : یم  ار  هتکن  کی  اهنت  دراد  يزارد  رـس  هصق  نیا 
همان ماما  روضح  هب  هملس  وبا  ملـسم و  وبا  دریذپب ، ار  تفالخ  هک  دندرک  داهنـشیپ  قداص  ماما  هب  سابع ، ینب  راعـش  اب  هن  دندوب  هدرک 

.دادن ماستقا »  » هب نت  نآرق  لوقب  ینعی  دشاب  هفیلخ  ًافرص  دشابن و  ماما »  » تساوخ یمن  ماما  اریز  تفریذپن ؛ ماما  نکیل  دنتشون 

.یماستقا مکاح  هن  تسا  هدش  ریوصت  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دننام  یّما » مکاح   » کی جع ) ) نامز ماما  زین  هعیش » یلاع  هعماج   » رد

: تیب لها  ربمایپ و  قطنم 

هار یعیبط  ریغ  یـضایر  مظن  اب  یگدش  یـضایر  هسدنه ، یحارج ، ماستقا ، هنوگ  چیه  هک  دش  هتفگ  ادـخ ، قطنم  نآرق ، قطنم  هرابرد 
.تسا نتفای  لوزن  الاب  سب  قفا  زا  لزنت و  لوزن ، تسه  هک  يزیچ  اهنت  .درادن 

قطنم یقیوـشت ، قـطنم  قـطنم ، ناـج  تسا : هتـشگ  هئارا  صخـشم  يامیـس  هس  رد  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  لوـسر  لآ  لوـسر و  قـطنم 
.یحیرشت
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هتفای لزنت  لوزن و  یتسه  ناهج  هب  تبسن  نآرق  قطنم  هک  ینازیم  نامه  اب  نکیل  تسا ؛ نآرق  قطنم  نامه  تیب  لها  قطنم  قطنم : ناج 
نکیل تسا ؛ نآرق  دوخ  تیب  لها  .یحارج  نودب  ماستقا و  نودب  تسا  هتفای  لوزن  نآرق ، قفا  زا  تیب  لها  قطنم  زین  ردـق  نامه  تسا 

نیا دنتخادرپ ، یم  نخـس  هب  دارفا  کت  کت  اب  مه  دنتـشاد و  بطاخت  يراج » يرـشب  هعماج   » اب نآرق  دننام  مه  نوچ  و  قطان ، نآرق 
.دوب مزال  ناش  قطنم  يارب  لوزن 

هب نآرق  ياه  باـطخ  یتح  .خـیرات  رتسب  رد  ناـسنا  يراـج  هعماـج  ناـسنا و  تسا ، ناـسنا  شبطاـخم  درادـن  يدرف » هبطاـخم   » نآرق
تمـس و  توبن »  » هب اهنت  تسین و  طوبرم  یناسنا  هعماج  هب  هلئـسم  هک  دروم  دـنچ  رد  رگم  تسا  ناسنا  هب  باطخ  زین ، ربماـیپ  صخش 

.تسا طوبرم  ربمایپ  يربمایپ 

یهیدب .دنا  هدرک  هیصوت  وا  صخـش  هب  ینامرد  نیعم  صخـش  کی  يرامیب  يارب  یهاگ  یتح  مالـسلا  مهیلع  شلآ  ربمایپ و  دوخ  اما 
.دوب دهاوخ  هدش ، یسدنه  هدش و  یضایر  هیصوت  کی  ًارهق  يا  هیصوت  نینچ  تسا 

عیرشت قیوشت و  قطنم 

یم عوضوم  ءاـفتناب  هبلاـس  تسا و  يا  هدروآرد  نم  زیچ  هدـش  حلطـصم  قوف  لاوس  خـساپ  زا  رارف  يارب  هک  رودـص »  » نیارباـنب . (1)
.دوش

ءایشا زیچ  هچ  زا  دنوادخ  یش : نم ال  مالسلا  هیلع  لاق  ءایـشالا ؟ هَّللا  قلخ  یـش ء  يا  نم  دوش : یم  لاوس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  یتقو  و 
ج 2 ص 215. جاجتحا ، .تسا  هدیرفاین  زیچ  چیه  زا  دومرف  ماما  دیرفآ ؟ ار 

، هیشرع باتک  هلأسم  نیلوا  رد  زین  اردص  دوخ  تسا  هدمآ  دنوادخ  دروم  رد  دوجوم »  » ظفل یمالـسا  نوتم  رد  هک  نیا  رب  هوالع  . (2)
.تسا هدیمان  دوجوم »  » ار ادخ 

باب 11. ج 29  راحب ، . (3)

.تسا هدـشن  هدـیمان  أشنَم  اّما  .روصلاو  حاورـالل  یـشنُملا ء  هللا  هدـش : هدـیمان  یـشنُم ء »  » ماـن هب  دـنوادخ  زین  رگید  تاـیاور  رد  . (4)
جاجتحا ج 2 ص 208.

یم لولعم  ار  یتسه  ملاـع  هماـت و  تلع  ار  ادـخ  ییوس  زا  هک  دـندوب  هجاوم  لکـشم  نیا  اـب  هشیمه  یمالـسا  هرود  ناییوطـسرا  . (5)
هک یمالسا  هدیقع  اب  ییوس  زا  دنک و  ادیپ  دوجو  زین  شلولعم  دیاب  دشاب  همات  تلع  هاگره  ییوطسرا  هفـسلف  قطنم و  قبط  دنتـسناد و 

.تشاد ضقانت  مه  اب  هک  دندش  یم  ور  هبور  دوب  ملاع  ثودح  هب  لیاق 

تاذ زا  لزا  زا  اریز  دندوب ؛ ینامز  میدق  تادرجم  لصا  نیا  قبط  هک  دندرک  حرطم  ار  ینامز  مدق  هلأسم  لکـشم  نیا  لح  يارب  نانیا 
میدق نیب  قرف  اهنت  هک  دنراد  دنتـشاد و  هدیقع  تسا و  هدرک  لقعت  ار  دوخ  تاذ  لزا  زا  دنوادخ  هک  ارچ  دنا  هدش  رداص  یلاعت  يراب 
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تیلولعم عبط و  فرـش و  هب  اهنت  میدـق  تانکمم  نیا  رخأت  تسا و  ینامز  ياه  میدـق  ندوب  نکمم  یلاعت ، يراب  تاذ  ینامز و  ياـه 
یمالسا ص 507 ناهج  هفسلف  خیرات  .دشاب  یم 

.دیحوت شخب  ناسنا » ناهج و  نییبت   » هب دوش  عوجر  . (6)

ج 3 ص 300. راحب ، زین : .عجرم و  نامه  یش ء -  نکی  ملذا  ناک  يذلا  هَّلل  دمحلا  رگید : ثیدح  رد  و 

یفاک ج 1 ص 144. لوصا  . (7)

قرف نایم  رد  رما  نیمه  دیـسر  ناوتن  نادـب  هنایفوص  تضایر  لـمأت و  هبزج  دراد و  داـیز  هلـصاف  شتاـقولخم  زا  یباراـف  يادـخ  . (8)
دوخ تاقولخم  هب  نآرق  يادخ  اریز  تخیگنارب ؛ هفـسالف  هفـسلف و  راکنا  هب  ار  ءاهقف  دـش و  اه  لادـج  هلـسلس  کی  بجوم  یمالـسا 
یمن لقعت  ار  نآ  درادـن و  ملع  تانئاک  هب  ادـخ   » هک ار  يار  نیا  یباراـف  ...دراد  لـماک  ملع  اـه  نآ  لاـمعا  همه  هب  تسا و  کـیدزن 

.یمالسا ناهج  رد  هفسلف  خیرات  ...تسا  هتفرگ  وطسرا  زا  دنک »

.دوش یم  عوضوم  ءافتناب  هبلاس  تسا و  يا  هدروآرد  نم  زیچ  هدش  حلطـصم  قوف  لاوس  خساپ  زا  رارف  يارب  هک  رودص »  » نیاربانب - 1
ءایشا زیچ  هچ  زا  دنوادخ  یش : نم ال  مالسلا  هیلع  لاق  ءایـشالا ؟ هَّللا  قلخ  یـش ء  يا  نم  دوش : یم  لاوس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  یتقو  و 

ج 2 ص 215. جاجتحا ، .تسا  هدیرفاین  زیچ  چیه  زا  دومرف  ماما  دیرفآ ؟ ار 
، هیـشرع باتک  هلأسم  نیلوا  رد  زین  اردص  دوخ  تسا  هدمآ  دـنوادخ  دروم  رد  دوجوم »  » ظفل یمالـسا  نوتم  رد  هک  نیا  رب  هوالع  - 2

.تسا هدیمان  دوجوم »  » ار ادخ 
باب 11. ج 29  راحب ، - 3

جاجتحا .تسا  هدشن  هدیمان  أشنَم  اّما  .روصلاو  حاورالل  یشنُملا ء  هللا  هدش : هدیمان  یشنُم ء »  » مان هب  دنوادخ  زین  رگید  تایاور  رد  - 4
ج 2 ص 208.

یم لولعم  ار  یتـسه  ملاـع  هماـت و  تلع  ار  ادـخ  ییوس  زا  هک  دـندوب  هجاوـم  لکـشم  نیا  اـب  هشیمه  یمالـسا  هرود  ناییوطـسرا  - 5
هک یمالسا  هدیقع  اب  ییوس  زا  دنک و  ادیپ  دوجو  زین  شلولعم  دیاب  دشاب  همات  تلع  هاگره  ییوطسرا  هفـسلف  قطنم و  قبط  دنتـسناد و 

حرطم ار  ینامز  مدـق  هلأسم  لکـشم  نیا  لح  يارب  نانیا  .تشاد  ضقاـنت  مه  اـب  هک  دـندش  یم  ور  هبور  دوب  ملاـع  ثودـح  هب  لـیاق 
لزا زا  دـنوادخ  هک  ارچ  دـنا  هدـش  رداص  یلاعت  يراب  تاذ  زا  لزا  زا  اریز  دـندوب ؛ ینامز  میدـق  تادرجم  لصا  نیا  قبط  هک  دـندرک 
میدق ندوب  نکمم  یلاعت ، يراب  تاذ  ینامز و  ياه  میدق  نیب  قرف  اهنت  هک  دنراد  دنتـشاد و  هدیقع  تسا و  هدرک  لقعت  ار  دوخ  تاذ 

یمالسا ص 507 ناهج  هفسلف  خیرات  .دشاب  یم  تیلولعم  عبط و  فرش و  هب  اهنت  میدق  تانکمم  نیا  رخأت  تسا و  ینامز  ياه 
.عجرم نامه  یـش ء -  نکی  ملذا  ناک  يذلا  هَّلل  دمحلا  رگید : ثیدح  رد  .دیحوت و  شخب  ناسنا » ناهج و  نییبت   » هب دوش  عوجر  - 6

ج 3 ص 300. راحب ، زین : و 
یفاک ج 1 ص 144. لوصا  - 7

قرف نایم  رد  رما  نیمه  دیـسر  ناوتن  نادـب  هناـیفوص  تضاـیر  لـمأت و  هبزج  دراد و  داـیز  هلـصاف  شتاـقولخم  زا  یباراـف  يادـخ  - 8
دوخ تاقولخم  هب  نآرق  يادخ  اریز  تخیگنارب ؛ هفـسالف  هفـسلف و  راکنا  هب  ار  ءاهقف  دـش و  اه  لادـج  هلـسلس  کی  بجوم  یمالـسا 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14362/AKS BARNAMEH/#content_note_40_6
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14362/AKS BARNAMEH/#content_note_40_7
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14362/AKS BARNAMEH/#content_note_40_8
http://www.ghaemiyeh.com


یمن لقعت  ار  نآ  درادـن و  ملع  تانئاک  هب  ادـخ   » هک ار  يار  نیا  یباراـف  ...دراد  لـماک  ملع  اـه  نآ  لاـمعا  همه  هب  تسا و  کـیدزن 
: تُلق لاق  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  دیمُح  نب  مصاع  نع  ثیدح : .یمالسا  ناهج  رد  هفسلف  خیرات  ...تسا  هتفرگ  وطسرا  زا  دنک »

مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : مصاع  دارا : َُّمث  ًارداق  ًاملاع  هَّللا  لزی  مل  هعم ؛ ٍدارُمل  ّالا  نوکی  دیرملا ال  ّنِا  لاق : ًادیرم ؟ هَّللا  لزی  مل 
ملاع و هشیمه  ادخ  .وا  اب  هدش ) هدارا   ) دارم ندوب  اب  رگم  دشاب  یمن  دیرم  دومرف : تسا ؟ هدارا ) اب   ) دـیرم هشیمه  ادـخ  مدرک : ضرع 

یفاک ج 1 ص 148 لوصا  .تسا  هدرک  هدارا  سپس  تسا و  رداق 
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مل هعم ؛ ٍدارُمل  ّالا  نوکی  دیرملا ال  ّنِا  لاق : ًادیرم ؟ هَّللا  لزی  مل  تُلق : لاق  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  دیمُح  نب  مصاع  نع  ثیدـح :
: دارا َُّمث  ًارداق  ًاملاع  هَّللا  لزی 

ندوب اب  رگم  دشاب  یمن  دـیرم  دومرف : تسا ؟ هدارا ) اب   ) دـیرم هشیمه  ادـخ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : مصاع 
یفاک ج 1 ص 148 لوصا  .تسا  هدرک  هدارا  سپس  تسا و  رداق  ملاع و  هشیمه  ادخ  .وا  اب  هدش ) هدارا   ) دارم

29/ نمحّرلا هروس  . (1)

.تسا نیملسم  عامجا  لوبق و  دروم  ثیدح  ص 6 -  ج 5 ، راحب ، . (2)

.(3)

یفن هک  یناسک  مامت  تنس  لها  .تسا  هتشاد  هفسلف  مالک و  خیرات  رد  یتوافتم  فلتخم و  ياهدربراک  هلّطعم »  » و لیطعت »  » حالطـصا
.تسا هدش  فورعم  مان  نیا  هب  هیلیعامسا  نانآ  دزن  رد  دنمان و  یم  هلطعم »  » ار دننک  یم  دنوادخ  زا  ءامسا  تافص و 

زا یخرب  دـینکن  رکفت  دـنوادخ  تاذ  رد  دوش  یم  هتفگ  ثیداـحا  قبط  یتقو  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  رد  لـقع  لـیطعت  زا  روظنم  اـّما 
.دینک یم  لیطعت  ار  لقع  امش  هک  دننک  یم  ضارتعا  هفسالف 

ام دشاب و  هتـشاد  ار  يا  هلأسم  مهف  كرد و  تردق  لقع  هک  دنک  یم  ادـیپ  قادـصم  ینامز  لیطعت  تفگ : دـیاب  هورگ  نیا  باوج  رد 
لیطعت رگید  نیا  درادـن  ار  یهانتمان  دودـحمان و  لقعت  تردـق  ندوب ، دودـحم  لیلد  هب  لقع  یتقو  اـّما  میوش ؛ یکرد  نینچ  زا  عناـم 

ریز حرـش  هب  مینادب  لقع » لیطعت   » نامه نایئوطـسرا  رظن  قباطم  ار  ریز  ثیدـح  رد  لیطعت »  » ظفل زا  دارم  رگا  هک  هنوگ  نامه  تسین 
: دوش یم 

ماما زا  هیبشتلا : ّدـحو  لیطعتلا  ّدـح  نیّدـحلا : نم  هجرخی  معن  لاق  یـش ٌء ؟ ّهنِا  هَّلل : لاقی  نَا  زوجی  مالـسلا : هیلع  یناثلا  رفعجوبا  لـئس 
هیبشت ّدح  لیطعت و  ّدح  زا  ار  وا  هک  يزیچ  يرآ  دومرف : تسیزیچ ؟ دنیوگ  ادخ  هب  هک  تساور  دش : لاوس  مالسلا  هیلع  مود  رفعجوبا 

هتفگ ینامز  لیطعت  ثیدح  نیا  رد  .تسا  هدش  رارکت  باب  نامه  ثیدح 7  رد  نینچ  مه  یفاک ج 1 ص 109 و  لوصا  دنک .» جراخ 
.تسین لقع  لیطعت  رگید  دش  تابثا  ادخ  دوجو  هک  هزادنا  نیمه  اّما  دوش ؛ راکنا  ادخ  دوجو  هک  دوش  یم 

زاب نآ  ندوب  یهانتم  ندوب و  دودحم  هب  هک   ) لقع نتـشادزاب  اّم  دحاا  تسا ؛ ادخ  دوجو  راکنا  ماگنه  هب  طقف  لقع  لیطعت  ماهتا  سپ 
زواجت ّدـح  نیا  زا  رگا  تسا و  لقع  نالوج  لحم  هب  ندرک  ءافتکا  هک  لـب  تسین  لـیطعت  اـهنت  هن  ادـخ  تاذ  رد  رکفت  زا  ددرگ ) یم 

.دمآ میهاوخ  راتفرگ  هیبشت  ّدح  هب  مینک 

نتـسناد دـحاو  یکی و  اما  تسا  لطاب  هیبشت  .تسا  هیبشت  زا  رتالاب  هلحرم  لب  تسین ؟ هیبشت  قولخم  ادـخ و  دوجو  نتـسناد  یکی  اـیآ 
!!!؟ قح ءایشا  همه  ادخ و 
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یناملراپ لقع 

، درادن ثحب  هب  يزاین  تسا و  نشور  صصخت  شزرا  .شناد و  نیرت  هدش  یحارج  ینعی  صصخت  ندوب و  سانـشراک  یـسانشراک ،
اهنت یکـشزپ  هب  طوبرم  لئاسم  رد  يراذگ  نوناق  ًالثم  ناسنا ، یعامتجا  یمـسج و  یگدنز  دعب  کی  هب  طوبرم  يراذگ  نوناق  نکیل 

.اه هتشر  ریاس  داعبا و  ریاس  رد  روط  نیمه  .تسا  دساف  تسردان و  ًالماک  مادقا  کی  ناکشزپ ، یصصخت  رظن  ساسا  رب 

.تسا روآ  یهابت  يراذگ ، نوناق  رد  یصصخت  لقع  ینعی 

یم اهنآ  زا  مکتسد  ای  درب  یم  نیب  زا  ار  اه  یهابت  لب  درادن  یپ  رد  ار  يا  یهابت  اهنت  هن  نیصصختم ، یتروشم  لقع  ای  یناملراپ  لقع 
نادب رظن  دروم  نوناق  هک  يا  هتشر  نیصصختم  طقف  هن  دنهد  رظن  اه  هتشر  همه  نیصصختم  تسا  مزال  نوناق  ره  بیوصت  رد  .دهاک 

.دوش یم  هتخانش  مان 

اه یحارج  مه  دنک و  هدافتسا  یحارج » ترورض   » زا دناوتب  مه  ات  درادرارق  رشب  رایتخا  رد  هک  تسا  یلماع  اهنت  شاکنک  تروشم و 
.دیآ لیان  هراومادنا  دحاو  کی  هب  هدرک و  عمج  ون  زا  ار 

29/ نمحّرلا هروس  - 1
.تسا نیملسم  عامجا  لوبق و  دروم  ثیدح  ص 6 -  ج 5 ، راحب ، .. 10 - 2

یناسک مامت  تنـس  لها  .تسا  هتـشاد  هفـسلف  مالک و  خیرات  رد  یتوافتم  فلتخم و  ياهدربراک  هلّطعم »  » و لیطعت »  » حالطـصا  1 - 3
اّما .تسا  هدـش  فورعم  مان  نیا  هب  هیلیعامـسا  نانآ  دزن  رد  دـنمان و  یم  هلطعم »  » ار دـننک  یم  دـنوادخ  زا  ءامـسا  تافـص و  یفن  هک 

هفسالف زا  یخرب  دینکن  رکفت  دنوادخ  تاذ  رد  دوش  یم  هتفگ  ثیداحا  قبط  یتقو  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  رد  لقع  لیطعت  زا  روظنم 
لقع هک  دنک  یم  ادیپ  قادصم  ینامز  لیطعت  تفگ : دیاب  هورگ  نیا  باوج  رد  .دینک  یم  لیطعت  ار  لقع  امش  هک  دننک  یم  ضارتعا 
لقعت تردق  ندوب ، دودحم  لیلد  هب  لقع  یتقو  اّما  میوش ؛ یکرد  نینچ  زا  عنام  ام  دـشاب و  هتـشاد  ار  يا  هلأسم  مهف  كرد و  تردـق 

رظن قباطم  ار  ریز  ثیدـح  رد  لـیطعت »  » ظـفل زا  دارم  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  تسین  لـیطعت  رگید  نیا  درادـن  ار  یهاـنتمان  دودـحمان و 
لاق یش ٌء ؟ ّهنِا  هَّلل : لاقی  نَا  زوجی  مالسلا : هیلع  یناثلا  رفعجوبا  لئـس  دوش : یم  ریز  حرـش  هب  مینادب  لقع » لیطعت   » نامه نایئوطـسرا 

دنیوگ ادـخ  هب  هک  تساور  دـش : لاوـس  مالـسلا  هیلع  مود  رفعجوـبا  ماـما  زا  هیبـشتلا : ّدـحو  لـیطعتلا  ّدـح  نیّدـحلا : نم  هجرخی  معن 
ثیدح رد  نینچ  مه  یفاک ج 1 ص 109 و  لوصا  دنک .» جراخ  هیبشت  ّدح  لیطعت و  ّدح  زا  ار  وا  هک  يزیچ  يرآ  دومرف : تسیزیچ ؟

دوجو هک  هزادنا  نیمه  اّما  دوش ؛ راکنا  ادخ  دوجو  هک  دوش  یم  هتفگ  ینامز  لیطعت  ثیدح  نیا  رد  .تسا  هدـش  رارکت  باب  نامه   7
لقع نتـشادزاب  اّم  دـحاا  تسا ؛ ادـخ  دوجو  راکنا  ماگنه  هب  طقف  لقع  لیطعت  ماهتا  سپ  .تسین  لقع  لیطعت  رگید  دـش  تاـبثا  ادـخ 
لحم هب  ندرک  ءافتکا  هک  لب  تسین  لیطعت  اهنت  هن  ادـخ  تاذ  رد  رکفت  زا  ددرگ ) یم  زاب  نآ  ندوب  یهاـنتم  ندوب و  دودـحم  هب  هک  )
هیبشت قولخم  ادخ و  دوجو  نتـسناد  یکی  ایآ  .دمآ  میهاوخ  راتفرگ  هیبشت  ّدـح  هب  مینک  زواجت  ّدـح  نیا  زا  رگا  تسا و  لقع  نالوج 

!!!؟ قح ءایشا  همه  ادخ و  نتسناد  دحاو  یکی و  اما  تسا  لطاب  هیبشت  .تسا  هیبشت  زا  رتالاب  هلحرم  لب  تسین ؟
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رد هشیمه  صـصختم  دراد ، نیـصصختم  يارب  هک  دـشاب  هتـشادن  ار  ترورـض  موزل و  نآ  صـصختم  ریغ  دارفا  يارب  تروشم  دـیاش 
تـسا نکمم  شماستقا  هشیدنا و  یحارج  لیلدب  تسا  دـیفم  سب  ملاع و  سب  شـصصخت  لیلدـب  صـصختم  رگا  .تسا  رطخ  فرش 

.ددرگ یم  لفاغ  داعبا  رگید  زا  نیریاس  زا  شیب  شماستقا  صصخت و  لیلدب  .دشاب و  كانرطخ  شندوب ، دیفم  زا  شیب 

یهوژپ شناد  صـصخت  هشیدـنا و  هسدـنه  شناد ، ملع و  هک  تسا  مزال  یتایح و  يرورـض ، اـبیز ، نازیم  ناـمه  هب  تروشم  اروش و 
.یتوافت نیرتکچوک  نودب  .تسا  مزال  یتایح و  يرورض ، ابیز ،

: دنک يراذگ  نوناق  دناوت  یم  روما »  » رد اهنت  ناملراپ  اه : نیا  همه  اب 

.رمالا یف  مهرواشو  مهنیب -  يروش  مهرما 

.عیرشتلا یفو  نیّدلا  یف  مهرواش  هن : و  مهنیب -  يروش  مهتعیرش  مهنید ، هن :

ثیدح هس  اهنت 

: تسا ور  هبور  لهج  ود  اب  ناسنا  .تسا  لهج  اب  هارمه  هشیمه  تسا و  یبسن »  » رشب ملع 

.دوش یم  هتساک  نآ  زا  ملع  تفرشیپ  اب  هک  یلهج   - 1

همزال اریز  .تسین  نآ  زا  یئاـهر  ناـکما  زگره  تسا و  ملع  هارمه  زین  یملع  تلاـح  نیرت  هتفرـشیپ  نیرت و  یلاـع  رد  هک  یلهج   - 2
نیا نودـب  زگره  زین  ناسنا  .تسا و  هشیدـنا -  عوضوم  هسدـنه  هشیدـنا و  هسدـنه  نیع ، نهذ و  ندرک  یـضایر  تخانـش -  هسدـنه 
ياه هتـشر  همه  نیا  هنرگو  .ندرک  یـضایر  نیا  اـب  تسا  يواـسم  لـقعت »  » رـشب يارب  .درادـن  یئوج  شناد  شهوژپ و  ناوت  هسدـنه 

.تسا فرح »  » کی طقف  ملع  .دنتسه  دحاو  زیچ  کی  همه  تقیقح  رد  یملع 

(1) فرح فلا  حتفی  اهنم  فرح  لک  فرح ، فلا  حتفی  ًافرح  مالسلا  هیلعًایّلع  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  مّلع 

رگا هک  داد  دای  فرح  کی  طقف  لب  .درک  یحارج  فرح  نارازه  هب  ار  فرح  کی  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  تسین  نیا  دارم 
.دوش یم  بلطم  میهد 1000/000  رارق  یلومعم  ياهرشب  هشیدنا  هسدنه  متسیس  رد  ار  فرح  کی  نآ 

فیلات یگنـس 1275 ه ق ، پاچ  روهظ » زا  دعب  ماما  راتفر   » شخب راونالا ، رون  نولهاجلا -  اهّرثک  هطقن  ملعلا  مالـسلا : هیلع  یّلع  لاق 
.يدرجورب رغصا  یلع  خیش  ققحم  دنمشناد 

تناها ماقم  رد  ماما  .دنا و  هدرک  ریثکت  ار  نآ  هن  دنا و  هتشاد  ملع  اب  يراک  هن  ماوع  نولهاج  اریز  تسا  نادنمشناد  نولهاج »  » زا دارم 
یم وا  .تسا  نشور  نایناهج  همه  يارب  تسا  لئاق  دنمشناد  شناد و  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یتمرح  شزرا و  تسین  نادنمـشناد  هب 
یم وا  .تسوا  یئوج  تقیقح  يارب  تسا  دنمجرا  دنمـشناد  رگا  .دنک  یفّرعم  نادنمـشناد  يارب  ار  گرزب  سب  تقیقح  کی  دهاوخ 
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.دنشاب لفاغ  تقیقح  نیا  زا  دیابن  اما  دندرک  یم  دیاب  دندرک و  یحارج  ار  ملع  شناد  لها  دیوگ :

(2) ًالدع لوقلا  نمو  امکح ، رعشلا  نمو  ًالهج ، ملعلا  نمو  ًارحسل ، نایبلا  نم  ّنا  هلآو : هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

.رظن راهظا  يارب  ظافلا  زا  هدافتسا  یگنوگچ  دارم ،» زاربا  هوحن  : » نایب

.ندرک رداص  هیضق  يرواد ، رظن ، زاربا  يار ، لوق :

.دهد یم  ماجنا  ریثات  رد  ار  رحس  راک  دوش ، یم  رحس  شا ، قادصم  نیرت  يوق  رد  نایب 

.دوش یم  تمکح  شا ، قادصم  نیرت  مکحتسم  رد  رعش 

.دوش یم  لدع  شا ، ماوق  نیرتهب  رد  لوق 

.تسا لهج  یعون  شا ) قادصم  نیرت  مکحتسم  رد  لب   ) شندوب ملع  رد  ملع 

.دش هراشا  الاب  رد  هک  تسا  مود  يانعم  هب  لهج  ثیدح  نیا  رد  لهج »  » زا دارم  سپ 

ج 26 ص 30 ح 39. راونالا ، راحب  - 1
ثیدح 39. ج 1 ص 218  راونالا ، راحب  - 2
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؟ تسیچ یسانش  ادخ  قطنم 

اه قطنم  ياه  توافت  هب  یهاگن  اب  یهاگ  یخیرات و  یهاگن  اب  یهاگ  اجنیا  ات  ار  هَّللا ) اوس  ام  تانئاک  تخانش   ) یـسانش یتسه  قطنم 
تـسد زا  خن  نیا  رـس  دش  یم  یعـس  دش و  یم  هدـیچ  نآ  هب  اه  هرهم  همه  هک  یخن  اما  میتشاد  ناشرگید  داعبا  هب  یهاگن  اب  یهاگ  و 

.دش هدیمان  ماستقا »  » ینآرق حالطصا  اب  نایاپ  رد  هک  دوب  مسیلانویسوکنوف  و  هشیدنا » هسدنه   » دوشن جراخ 

هلئـسم باسح  هک  دوش  یقلت  يروط  تسا  ملع  هشیدنا و  عوضوم  هک  یتسه » ناهج   » ای یتسه »  » مانب يزیچ  هک  دـش  یم  یعـس  زین  و 
رد ات  دوش  زیهرپ  یسانش » ادخ   » هلئسم ندرک  زارف  زا  هک  دوب  نیا  رب  شـشوک  .دشاب  رظن  رد  یـسانش  یتسه  زا  يادج  یـسانش » ادخ  »

.دوش هتخادرپ  نآ  هب  هژیو  روطب  رخآ 

هن دسانشب و  ار  یتسه  ناهج  دناوت  یم  هن  دسانشب ، ار  یتسه  ءایشا  زا  یئیش  دناوت  یمن  نهذ » هسدنه   » نودب ناسنا  هک  دش  صخـشم 
.دوش رشب  كرد  لباق  ات  تسا  هتفای  لزنت  لوزن و  تسا  هسدنه  نودب  هک  نآرق  یتح  .دبایرد  ار  راتفگ  نخس و  کی  مایپ  دناوت  یم 

، رگید قطنم  ره  اب  هن  ناربمایپ و  قطنم  اب  هن  نآرق و  قطنم  اب  هن  هدش و  یسدنه  ياه  قطنم  اب  هن  هک  تسه  یئیش  يزیچ ، لاقم  نیا  رد 
تـسا روط  نیمه  تسا و  دنوادخ » دوجو  تاذ و   » نآ .تسه و  هک  میناد  یم  اما  .تسین  رـشب  يارب  یلقع  لیلحت  لباق  كرد و  لباق 

«. دوجو نیا  یگنوگچ  لیلحت  »

اب تسا  نکمم  هنوگچ  تسین  لیلحت  لباق  نـالطب » اـب  هارمه  ملع   » هن دوش  یم  ضحم » ملع   » شدـنیارف هک  نآرق  قطنم  اـب  هک  يزیچ 
زیمهم ریز  ار  نهذ  هک  قطنم  نیرت  یماستقا  قطنم ، نیرت  هدش  یحارج  اب  هژیوب  دوش !؟! لیلحت  هتیلانویـسوکنوف  یماستقا و  قطنم  کی 

.یئوطسرا قطنم  مانب  تسا  هتشاذگ  رانک  هب  ار  نیع  ناهج  هتفرگ و  یشک  هلول  نیرت  یضایر 

ات مدرک  راومه  مدوخ  هب  ار  همدقم  نیا  نیودت  تمحز  نم  .دنوش  یم  ینابصع  دنونش  یم  ار  ینخـس  نینچ  هک  یتقو  نایارگوطـسرا 
: میوگب نانآ  هب 

.دنتسه نینچ  عوضوم ، نیا  رد  اه  قطنم  همه  اه و  بتکم  همه  دوش ، یمن  هتفگ  امش  هب  اهنت  اه  نخس  نیا  الوا :

نآرق نایب  یئاناوت  مدع  ای  نآرق  فعض  لیلدب  نیا  .داد و  دهاوخن  ام  هب  ار  هرهب  نیا  زین  نآرق  قطنم  يرشب  ياه  قطنم  رب  هوالع  ًایناث :
.تسا يدوجوم  نینچ  ناسنا  لب  تسین 

رـشب نهذ  يارب  عوضوم ، ندوب  ینتفاـین  تسد  تمظع و  لیلدـب  مه  اـهنآ و  فعـض  لیلدـب  مه  يرـشب ، ياـه  قطنم  دروم  رد  هچرگ 
.تسا

تخانـش و  » يانعم اب  یـسانش  ادخ  ًاساسا  میزادرپب و  یلقع  لیلحت  هب  ادخ ، تافـص  هنک  ادخ ، دوجو  ادخ ، تاذ  رد  تسانب  رگا  ًاثلاث :
رتدب رتدوز و  و  تسا ؟ یماستقا  رتشیب  هدش ؟ یحارج  رتشیب  هکنیا  يارب  امش !؟ -  قطنم  اب  ارچ  میشاب ، هتشاد  ادخ » تاذ  یلقع  لیلحت 
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.؟-  دسر یم  نالطب  هب 

تیحیـسم رـس  رب  قطنم  نیا  هک  یئالب  میزادرپب !؟! راک  نیا  هب  قطنم  نیرت  یماستقا  نیرت و  هدش  یـسدنه  نیرت ، هدش  یحارج  اب  ارچ 
.!؟ تسین سب  دروآ 

: ادخ يریذپان  لیلحت  يریذپان و  لقعت 

یحارج تسین ، ریذپ » هسدنه   » ادخ تافـص  تاذ و  هک  نیا  يارب  دوش  یمن  یلقعت  یلیلحت و  عوضوم  يرـشب  هشیدـنا  يارب  دـنوادخ 
.تسین ریذپ  لزنت  لوزن و  یتح  تسین ، ریذپ 

نیا ياه  هدیدپ  زا  همه  همه و  دیمانب ) دـیهاوخ  یم  هچ  ره  ای  و   ) یـضایر مظنب  ندرک  میظنت  ماستقا ، هسدـنه ، یحارج ، لزنت ، لوزن ،
.تسا دنوادخ  قولخم  ناهج  دوخ  هک  دنتسه  ناهج 

ردـقنآ رت  یحارج  هچ  ره  هلئـسم  نیا  قطنم  تسا  طوبرم  یـسانش  ادـخ  هب  صخـالا ، ینعملاـب  هاوخ  معـالا و  ینعملاـب  هاوخ  تاـیهلا 
.دوب دهاوخ  حیحص  دیفم و  ردقنامه  دشاب  هدش  یحارج  رتمک  هچ  ره  .رت و  هدننک  فرحنم 
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زیچ هن  تسا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  قطنم  نامه  زا  يا  همـش  دنک  ماود  هتـسناوت  هدنام و  تیحیـسم  هدنام » هت   » رد زورما  هچنآ  مکتـسد 
ياه قطنم  شتآ  دود و  نایم  زا  و  نادان ) ناتـسود  قادـصم   ) یماح ياه  قطنم  مد  دود و  راـبغ و  درگ و  ناـیم  زا  هتـسناوت  هک  رگید 

.ناروخ ولت  ولت  روجنر و  فیعض ، سب  هچرگ  .دیایب  نوریب  فلاخم 

لعف  » ادخ هک : دیسر  دهاوخ  هجیتن  نیا  هب  ًاترورض  ًارهق و  ًامازلا و  ًاموزل و  یئوطـسرا  قطنم  نامزاس  ساسا  رب  یـسانش  ادخ  تایهلا و 
...و ...و  تسا  ضحم  ردصم  تسا ، ضحم  رگاشامت  تسا ، ضحم  أشنم  تسا ، ضحم »

ًارهق و ًامازلا و  ًاموزل و  تسا  هدش  رت  یـسدنه  هدـش و  رت  یماستقا  هدـش ، رت  یحارج  ناملـسم  نایئوطـسرا  هلیـسوب  قطنم  نیا  نوچ  و 
ّنا ملعا   » راعـش هیلاعتم  تمکح  رد  هک  دیـسر  دهاوخ  یئاج  هب  هرخالاب  و  دوجو » تایهام  تدـحو   » لب دوجو » تدـحو   » هب ًاترورض 

.دهدب ءایشالا » لک  دوجولا  بجاو 

، میهدـن رارق  یلقع  لیلحت  عوضوم  ار  ادـخ  دوجو  تاذ و  دـیاب  ادـتبا  میزادرپب ، دـیاب  میزادرپب و  یـسانش » ادـخ   » هب میهاوخ  یم  رگا 
نیدـب رگا  هک  دنتـسه -  ماما  ایبنا و  ای  نآرق  هک  نیا  رطاخب  هن  .مینک  هدنـسب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ءایبنا و  نآرق و  قطنم  هب  سپس 

«، نیمـستقم  » قطنم قطنم ، نیا  اریز  تسا  قطنم  اهنت  عوضوم  نیا  يارب  نانآ  قطنم  هک  نیا  رطاخب  لب  تسا -  تسرد  دشاب  مه  رطاخ 
.تسین هدش  یسدنه  هتیلانویسوکنوف ، قطنم 

هجیتن نیا  هب  مطالت ، رپ  يرـشب  لماکت  قیرط  زا  مه  و  ینید ، یئایبنا و  هشیدـنا  لماکت  قیرط  زا  مه  یناـسنا  كرد  رـشب و  مهف  زورما 
.تسین دوب و  دهاوخن  بان  ًاتبسن  دروآ  هر  لب  بان  دروآ  هر  هتیلانویسوکنوف  یماستقا و  ياه  قطنم  دروآ  هر  هک  تسا  هدیسر 

هناقداص يراک  نینچ  رگا  .درک و  در  ای  دقن  ار  قطنم  کی  ناوت  یم  درک ، در  اه  قطنم  زا  یقطنم  کی  هلیسوب  ناوت  یم  ار  یبتکم  ره 
.تسا یملع  یناسنا و  راک  کی  دشاب 

نآ هب  تمدـخ  هن  تسا و  یملع  راـک  هن  يراـک  نینچ  .درک  نییبت  رگید  قطنم  کـی  قباـطم  ار  اـه  بتکم  زا  بتکم  کـی  دـیابن  اـما 
لوط رد  نایناهج  همه  هدیقع  نیا  .دنک و  یم  مالعا  تنایخ  مرج و  کی  ار  راک  نیا  دشاب  رـضاح  یح و  بتکم  بحاص  رگا  .بتکم 

.تسا خیرات 

اما تسا  یملع  راک  کی  ناتراک  دینک  در  لالدتسا  اب  ار  مسیلاربیل  یبتکم  یب  بتکم  ای  مسیـسکرام ، بتکم  قطنم و  زورما  رگا  امش 
رظن زا  مه  مسیـسکرام و  رظن  زا  مه  ناتراک  دینک  نییبت  مسیلاربیل  قطنم  اب  ای  مسینکیب  قطنم  اب  ای  مالـسا  قطنم  اب  ار  مسیـسکرام  رگا 

.دوش یم  عورشمان  راک  کی  بتکم  ره 

مالسا و ربمایپ  بایغ  رد  دندرک و  نییبت  مسیئوطسرا  اب  رگید  هاگ  نوطالفا و  قطنم  اب  ار  شنید  یهاگ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  بایغ  رد 
.مینک یم  نییبت  یئوطسرا  قطنم  اب  ار  مالسا  مالسلا  مهیلع  شلآ 

 - بتکم ره  تخانـش  هب  نتخادرپ  دـننام  نآ -  ندـنارورپ  یتح  بتکم  کی  تخانـش  ناونعب  یئوطـسرا  هفـسلف  قطنم و  هب  نتخادرپ 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا رگید  زیچ  یئوطسرا ، ریغ  بتکم  کی  ندرک  یئوطسرا  اما  .یملع  تسا  يراک  عورشم و  يرما 

.باتک نتم  هب  دنام  یم  لئاسم  هیقب 
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ییوطسرا هفسلف  قطنم و  دقن 

قطنم
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رد هک  اج  نآ  اـت  راوتـسا  مکحم و  ناـمزاس  اـب  هتفر ،» هتـسش و   » حالطـصا هب  قیقد و  تسا  یقطنم  میـسانش ؛ یم  ار  ییوطـسرا  قطنم 
يارب ییاج  دـنک ، یم  نشور  ار  فیلکت  زیچ  همه  رد  اج و  همه  .دـشاب  یم  یـضایر  تیهام  متـسیس و  کی  هیبش  تیعطاـق  تیعطق و 

.دراذگ یمن  یقاب  رظن  فالتخا 

اذـل تسه و  یـضایر  ياـه  لومرف  رد  هک  تسا  يدـح  رد  تسرد  قـطنم  نیا  رد  فـلتخم  ياـه  هیرظن  اـهرظن و  زورب  ناـکما  مدـع 
.یعرف هلأسم  ود  یکی  رد  رگم  دنرادن  مه  اب  نآ  لئاسم  رد  یفالتخا  هنوگ  چیه  نف  نیا  نیصصختم  هک  مینک  یم  هدهاشم 

رد لوصا و  رد  ینابم ، رد  هدرتسگ  فالتخا  .ددرگ  فالتخا  نیرتمک  راـچد  زین  قطنم  نیا  رب  ینتبم  هفـسلف  هک  دوب  راوازـس  نیارباـنب 
تسا ...و  مسیوتیزوپ  مسیتراکد ، مسینایتناک ، ، مسیلگه مسینکیب ، يدرورهس ، یقارشا  ینوطالفا ، ون  ینوطالفا ، هفـسلف  راوازـس  عورف 

.ییوطسرا هفسلف  هن 

.دسرب ملسم  جیاتن  هب  دوش و  عورش  تاملسم  تایهیدب و  زا  دیاب  هفـسلف  هک  دنتـسه  یعدم  قح  هب  نایئوطـسرا )  ) یئوطـسرا هفـسالف 
.(1) دراد ار  ناوت  نیا  رهاظب  زین  ناش  قطنم 

عورف لوـصا و  نییبـت  تمدـخ  رد  » (2) کیتسالوکـسا  » نارود ِرخآ  نرق  هس  رد  ییوطـسرا  هفـسلف  قـطنم و  مـینیب  یم  هـمه  نـیا  اـب 
« دـیحوت  » تابثا ماقم  رد  ناناملـسم  تمدـخ  رد  هفـسلف  نیمه  لاح  نیع  رد  (3) و  دوب نآ ، ثیلثت »  » هدـننک تابثا  سلوپ و  تیحیـسم 

.دوش یم  ثیلثت »  » ّدر يارب  یعطاق  هلیسو  هدمآ و 

هفـسلف ماکحتـسا  زا  رتمک  زگره  کیتسالوکـسا  هفـسلف  ماکحتـسا  هک  تسا  نشور  دـنراد ، یفاک  یهاگآ  هک  نانآ  نیققحم و  يارب 
.تسین هدوبن و  هدش » یمالسا  یئوطسرا  »

ساسا یب  ینخس  یبای ،» یم  هفـسالف  ياه  هفـسلف  زا  یکی  رد  ار  نآ  ینک  لابند  ار  يا  هفارخ  ره  : » دیوگ یم  هچین  هک  نیا  یتسار  هب 
یمالسا ییوطـسرا   » هفـسلف نوگانوگ  ياه  شنیب  ای  و  دنتـسه ؟ ینثتـسم  نخـس  نیا  لومـش  زا  کیتسالوکـسا  نایئوطـسرا  ای  تسا ؟

؟ دنتسین نخس  نیا  لومشم  هدش »

، هدنزاس لب  یعیبط  رما  کی  ناونع  هب  يا  هفـسلف  ره  رد  اه  جاتنتـسا  اه و  لالدتـسا  اه ، هشیدـنا  اه ، شنیب  اه ، تشادرب  فالتخا  رگا 
ًالماک قطنم  کی  نانآ  قطنم  اریز  هدنزاس ؛ هن  تسا  یعیبط  هن  لوصا ) ینابم و  رد  مه  نآ   ) نایئوطـسرا نایم  رد  فالتخا  دوش ؛ یقلت 

.تسا قیقد  حضاو و  نشور ، هدش ، شیالاپ 

هک دنتسه  رواب  نیا  رب  هورگ  نیا  نایارگ : انبم  فلا ) دنوش : یم  میسقت  هورگ  ود  هب  یفـسلف  بتاکم  یـسانش  تخانـش  هاگدید  زا  - 1
وطـسرا راثآ  رد  رواب  نیا  .دوش  یم  یهتنم  هیاپ  هرازگ  نیا  هب  اه  هشیدـنا  مولع و  ریاس  دراد و  نوناک  و  هیاـپ » هرازگ   » يرـشب هشیدـنا 
رـصاعم نورق  رد  هک  نیا  ات  تفای  مات  لوبق  زین  يو  زا  دـعب  تسا و  يریگ  یپ  لباق  يو  زا  هدـنام  یقاـب  راـثآ  رد  تسا و  هدـش  حرطم 

دنرادن و هیاپ » هرازگ   » دوجو هب  يا  هدیقع  نایارگ  انبم  فالخ  رب  هورگ  نیا  نایارگ : ماجـسنا  .دش ب ) حرطم  ییارگ  ماجـسنا  هیرظن 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14362/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14362/AKS BARNAMEH/#content_note_46_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14362/AKS BARNAMEH/#content_note_46_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب راگزاس  گنهامه و  اه  نآ  يا  هشیدنا  متسیس  لک  اهرواب و  هعومجم  اب  هک  دنناد  یم  عقاو  اب  قباطم  ار  هرازگ  کی  ینامز 
رب هوالع  هفـسلف  نیا  دوب  کیتسال  وکـسا  هفـسلف  دـش  یم  غیلبت  سیردـت و  اسیلک  رظن  تحت  هک  يا  هفـسلف  اـهنت  اطـسو  نورق  رد  - 2

هطلـس .دـش  یم  لماش  زین  ار  نایب  یناعم و  نابز ، دـعاوق  اسیلک ، لوبق  دروم  تایعیبط  زا  يا  هراپ  تسایـس و  قالخا ، تاـیهلا ، قطنم ،
رد سان  یب  ناـج  .تسا  هدـش  عورـش  م -  ، 1225 .سانیوکآ - » ینیوکآ -  ساموت   » نامز زا  کـیتسال  وکـسا  رب  ییوطـسرا  هفـسلف 

توهال و هفسلف و  ای  ماهلا  لقع و  نیب  ام  هک  تسا  هدیـشوک  هراومه  دوخ  تاقیقحت  رد  ینیوکآ  ساموت  : » دسیون یم  ینیوکآ  دروم 
ممتم و هک  دنتسه  روتسم  يرما  فلتخم  بتارم  لحارم و  نامیا  هرا و  يزیرغ  لقع  هک  دزاس  مولعم  دنک و  قیفلت  حیـسم  وطـسرا و  ای 

دوعـص یلاعتم  جرادم  یلاع و  بتارم  هب  دناوت  یم  تسا  وطـسرا  مالک  ثحب و  دروم  هک  یناسنا  ای  يزیرغ  لقع  .دـنرگیدکی  لمکم 
یعـس و هب  هلقاع ، هوق  هب  ناسنا  ور  نیا  زا  دربب  یپ  یلاعت  يراب  هلحرم  هب  هداهن  رتارف  مدـق  یعیبط  ملاع  هریاد  زا  هک  يّدـح  هب  ات  دـنک 

ص 659 سان -  یب  ناج  نایدا -  عماج  خیرات  ...و » دنک  تابثا  ار  بجاو  دوجو  دناوت  یم  دوخ  كولس 
هب وطـسرا [ قطنم  وطـسرا -  نونغرا   [ باتک نیا  : » دـسیون یم  هنیمز  نیا  رد  تنارود  لـیو  هک  دراد  حوضو  يردـق  هب  بلطم  نیا  - 3

هفسلف ص 57. خیرات  ...دیدرگ » کیتسالوکسا  هفسلف  یقیقح  ردام  دوب و  اطسو  نورق  رکفت  هشیدنا و  بلاق  هلزنم 
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هب دشاب و  حضاو ، مجسنم و  نامزاس  متسیس و  ملـسم و  صخـشم و  عورف  لوصا و  اب  نشور  قیقد و  قطنم  کی  تسا  نکمم  هنوگچ 
ددـعتم و ياه  بتکم  همه  نیا  أشنم  لاح  نیع  رد  دـشاب و  ملـسم  ياهرجآ  باختنا  هب  طورـشم  هفـسلف  خاک  يانب  رد  نآ  يریگراک 

!؟! ددرگ یعورف  یلوصا و  ییانبم ، ياه  فالتخا  همه  نیا  راچد  بتکم  ره  نورد  رد  زین  فلتخم و 

: قطنم دروم  رد  اه  ییوطسرا  ياعدا 

: هک دنراد  هدیقع  نانآ  درادن  دنا ، هدرک  دوخ  قطنم  دروم  رد  نایئوطسرا  هک  ار  ییاعدا  شیوخ  قطنم  هرابرد  یبتکم  چیه 

(1) هتیاغ اذه  رکفلا و  ءاطخ  هتیاعر  یقی  یلآ  نوناق 

دیاب رـشب ، گنهرف  رد  یمالـساو ) کیتسال  وکـسا  یناـنوی ، ياـه  هرود  رد   ) ییوطـسرا هفـسلف  قطنم و  تیمهارپ  شقن  رب  ناـعذا  اـب 
زا ییوطسرا  هفـسلف  ياه  نایز  رگا  تسا ) یلطاب  عقوت  ییارگ  قالطا  تسا و  یعیبط  هک   ) هفـسلف ره  نایز  دوس و  یـسررب  رد  تفگ :

نـشور صخـشم و  هفـسلف  ناراکردنا  تسد  همه  يارب  هک  يرتگرزب  هلأسم  نایم  نیا  رد  .تسین  رتمک  دـشابن ، رتشیب  اه  هفـسلف  ریاس 
؛ مالسا اب  هدش ، یمالسا  ییوطسرا  هفسلف  ات  دوب  راگزاس  رتشیب  یسلوپ  تیحیسم  اب  کیتسالوکسا ، ییوطسرا  هفسلف  تسا : نیا  تسا 

نکیل درک ؛ یم  تکرح  دازآ ، یلاخ و  ًالماک  هصرع  ءالخ و  کی  رد  کیتسالوکـسا  دوب و  نییبت  هنوگره  دقاف  تیحیـسم  نییآ  اریز 
مالسا دوخ  هک  تسه  هدوب و  يا  یفسلف  ياه  هعفاد  اه و  تمواقم  نایئوطسرا  لکشم  نیرتگرزب  هراومه  ناناملـسم  هعماج  نورد  رد 

.تسا هدرک  هیارا  یفسلف  لوصا  ینابم و  ناونعب  اه  نییبت  بلاق  رد  ار  اه  نآ 

نایحیسم ریغ  هیحان  زا  رتشیب  دنتفرگ  یم  رارق  هناماوع  لالدتسا  همجه  دروم  رگا  دندوب و  تیحیسم  نارادساپ  کیتسالوکسا  هفسالف 
دروم ناسانش  مالـسا  ناناملـسم و  دوخ  هیحان  زا  ناملـسم  نایئوطـسرا  اما  دوب ؛ دندرک ، یم  داقتنا  تیحیـسم  ساسا  زا  هک  ینادقان  ای 

.تفرگ یم  دوخ  هب  ریفکت »  » لکش ارجام  یهاگ  تهج  نیمه  هب  دنا و  هتفرگ  رارق  موجه  داقتنا و 

هفسلف ره  اب  هنارجحتم  دروخرب  زا  متسه و  لئاق  نآ » هدش  یمالسا   » هب هژیو  هب  ییوطـسرا  قطنم  هب  هک  یـشزرا  مارتحا و  لامک  اب  نم 
: منک یم  ناونع  ار  ریز  شسرپ  مراز  یب  يا 

ّنا : » دـیوگ یم  هک  يزاریـش  ياردـص  ام  گرزب  فوسلیف  داقتعا  کیتسالوکـسا و  هفـسالف  ثیلثت » هب  داقتعا   » نایم تسه  یقرف  هچ 
ناهرب و هلیـسو  هب  رواب  ود  ره  (2) ؟- « تسا تادوجوم  لک  ءایـشا و  مامت  دنوادخ  تادوجوملا : لکو  ءایـشالا  مامت  دوجولا  بجاو 
هک یئوطـسرا  حیـضوت  هیجوت و  دیوگب : یناملـسم  رگا  .دـنا  هدـش  هیجوت  حیـضوت و  یئوطـسرا  قطنم  ساسا  رب  یئوطـسرا و  نیهارب 

تـسردان اردص  الم  حیـضوت  هیجوت و  تفگ : دهاوخ  زین  یحیـسم  کی  تسا  تسردان  هدـش ، هئارا  کیتسالوکـسا  هفـسالف  هلیـسوب 
.تسا

جاجوعا طلغ و  نودب  گنهامه ، نوزوم ، قیقد ، مجـسنم ، قطنم  کی  هک  تسا  رت  تفگـش  یتفگـش  ره  زا  هشیدنا  ملع و  هصرع  رد 
، جاجوعا رظن  زا  هفـسلف  هطیح  رد  ارچ  دوش  یمن  فلتخم  ياـه  تشادرب  راـچد  تسین و  ریذـپ  فـالتخا  هجو  چـیه  هب  هک  يّدـح  رد 
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!؟-  درادن قرف  يا  هفسلف  چیه  اب  ماربا  ضقن و  فالتخا ،

.دندرک یم  نییبت  حیضوت و  هیجوت ، ییوطسرا  هفسلف  نیمه  اب  ار  ینانوی  )ي  اه تب   ) اه ههلا  هک  یناسک  ناینانوی  نایم  رد  دندوب 

أشنم نینچ  نیا  دنکب  دناوت  یم  دنک و  تظافح  يرکف » ياطخ   » زا ار  اه  ناسنا  تسانب  هک  ابیز  رازبا  کی  ارچ  تساجک ؟ رد  لاکـشا 
!؟! تسا هدش  تافارحنا  لب   (3) اهاطخ اه و  هئطخت  تافالتخا ،

.مهد حیضوت  منک ، حرطم  متساوخ  یم  هک  ار  یلاوس  متسناوت  اج  نیا  ات  منامگ  هب 

: میشاب هتشاد  یئوطسرا  قیقد  حیحص و  ابیز و  قطنم  تیهام  هب  یهاگن  تسا  مزال  خساپ ، نایب  يارب  .مزادرپ  یم  نآ  خساپ  هب  کنیا 

نع نهذلا  اهتاعارم  مصعت  هینوناق  هلآ  قطنملا  : » هدـش هتفگ  یئوطـسرا  قطنم  ملع  فیرعت  رد  قطنم ص 6 . شخب  .هموظنم  حرـش  - 1
رب هَّللادبع  الم  هیـشاح  دراد .» یم  زاب  هشیدنا  رد  ءاطخ  زا  ار  نهذ  نآ  ندرک  تاعارم  هک  تسا  ینوناق  یتلآ  قطنم  رکفلا : یف  ءاطخلا 

ینازاتفت ص 23. بیذهت 
رافسا ج 6 ص 110. - 2

ياطخ رب  دنراد و  بکرم ، عامجا  هلمجلا ) یف   ) رگید مه  یـساسا  ياهاطخ  رب  ناش ، فالتخا  لیلد  هب  ییوطـسرا  هفـسالف  مومع  - 3
.دنا هدرک  صیصنت  ًالمع  ناشدوخ 
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ییوطسرا قطنم  ياه  یگژیو 

زا ریغ  یقطنم  ره  یسانش ،» نهذ   » و یسانش » موهفم   » رد نیع .»  » قطنم هن  تسا  نهذ »  » قطنم تسا ، میهافم »  » قطنم ییوطسرا ، قطنم 
رازبا نیا  هک  تسام  زا  هابتشا  تسا و  یسانش  نهذ  درف  هب  رصحنم  قطنم  یئوطسرا  قطنم  .تسا  تسردان  لب  ناوتان  یئوطـسرا  قطنم 

رب هک  ینیع  يا  هفـسلف  عورف  لوصا و  هب  دـسر  هچ  ات  دوش  یم  طلغ  نامراک  ساسا  هک  میریگ  یم  راک  هب  یـسانش » نیع   » رد ار  اـبیز 
.مینک یم  انب  قطنم  نیا 

قطنم .هلاس  رازه  ود  موادم و  یمتس  قطنم ؛ نیا  رب  تسا  متـس  زیچ  ره  زا  لبق  یـسانش » نیع   » رد یـسانش » نهذ  قطنم   » يریگراک هب 
». (1) تیهام  » کی دراد و  دوجو »  » کی ییش »  » ره دنک : یم  سیسات  ار  هیاپ  نیا  دنک  یم  ادیپ  سامت  هفـسلف  اب  هک  هاگنآ  ییوطـسرا 

«. تیتخرد  » کی دنک و  یم  كرد  نآ  زا  یتسه  و  دوب »  » کی .دنک  یم  كرد  ار  زیچ  ود  تخرد  کی  زا  ناسنا  نهذ 

هچنآ نهذ  زا  جراخ  رد  دوش و  یم  عازتنا  نهذ  هلیسوب  تسا و  نهذ  رد  طقف  یگناگود  تیئود و  نیا  هک  دنک  یم  حیرـصت  هاگنآ  و 
.تخرد تسا : زیچ  کی  طقف  دراد  دوجو 

دوـجو رگید ، ریبـعت  هب  تیهاـم و  اـی  تسا  لیـصا  دوـجو  اـیآ  دوـش : یم  يریگ  یپ  یـسانش  نهذ  هصرع  رد  ینهذ  مکح  نـیا  سپس 
.يرابتعا تیهام  تسا و  لیصا  دوجو  هک : دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  نایاپ  رد  تیهام ؟-؟ ای  تسا  يرابتعا 

لیصا و تخرد ، ینهذ  دوجو  .تسا  حیحص  ًالماک  ینهذ » ياهدوجو   » ِتخانش یـسانش و  نهذ  یـسانش ، موهفم  ملاع  رد  هجیتن  نیا 
، دراد دوجو  جراخ  تینیع  رد  هک  یجراخ  ِتخرد  هب  يرواد  مکح و  نیا  نداد  تیارـس  اـّما  .تسا  يراـبتعا  تخرد ، ینهذ  تیهاـم 

.(2) تسا هتفهن  نداد » تیارس   » نیمه رد  اهاطخ  تافالتخا و  تاهبش ، همه  أشنم  تسا و  هابتشا 

حیحـص دوخ  ورملق  رد  هک  نیا  اـب   ) دوش هتفرگ  راـک  هب  نآ  زا  جراـخ  رد  رگا  دراد  نیعم  يا  هفیظو  صخـشم و  يورملق  هک  یقطنم 
راـکنا يراـک  نینچ  دـنیآرف  دوب و  دـهاوخ  قـطنم  نیرتاـبیزان  نیرت و  حیحـصان  تسا ) رازبا  نیرتدرف  هب  رـصحنم  نیرتاـبیز و  نیرت ،

(3) .تسه دوب و  دهاوخ  یجراخ  تایعقاو  ینیع و  قیاقح 

: لوا لاثم 

ءایشا همه  دنوادخ  : » دیوگ یم  هک  میریگب  رظن  رد  ار  اردص  الم  یمالسا  يالاو  دنمـشیدنا  گرزب و  فوسلیف  نخـس  لاثم  ناونع  هب 
لصف و نیدـنچ  رد  ار  نآ  دروآ و  یم  ناهرب  زین  نآ  يارب  دراد و  یم  مالعا  لـصا  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  يو  هک  نخـس  نیا  تسا .»

دنوادخ رگا  .دشاب  ینهذ » يادخ   » ادـخ زا  دارم  هک  نیا  طرـش  هب  تسا  حیحـص  تسرد و  دـنک ، یم  رارکت  رگید  ياه  لصف  نمض 
رد هک  ییادـخ  دروم  رد  اما  دوب ؛ یم  حیحـص  ًالماک  اردـص  هدـش  مالعا  لصا  تشادـن ، یجراـخ  دوجو  تشاد و  ینهذ  دوجو  اـهنت 

(4) .تسا تسردان  دراد ، یعقاو  یقیقح و  دوجو  نهذ ، جراخ 
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یمیهافم اه  نآ  زا  ناسنا  هک  دراد  دوجو  ییاهزیچ  جراخ  رد  ینعی  دنک  یم  ثحب  قادـصم  موهفم و  زا  قطنم  نیا  رگید : نایب  هب  - 1
تیهام دوجو و  هب  ییـش  میـسقت  شیادیپ  يارب  یلـصا  ياه  هیاپ  زا  یکی  یجراخ  قیداصم  اب  میهافم  نیا  هطبار  دـنک و  یم  تشادرب 

.دوش یم  هفسلف  رد 
نیا ات  تفرگ  یم  تروص  هاگآ  دوخان  تروص  هب  راک  نیا  دـنزب و  نیع  نهذ و  نایم  یلپ  هتـساوخ  یم  لوا  زا  دنمـشیدنا  ناـسنا  - 2
یلو دندرک ؛ هدوسآ  نیع  هب  لوصو  يارب  یهار  ندرک  ادیپ  زا  ار  دوخ  هدرک  راکنا  هیجوت ) یعون  اب   ) ار نیع  دوجو  ناییاطـسفوس  هک 

تـسد هب  نئمطم  یـشور  زین  نآ  رب  نهذ  قیبـطت  رد  نیع  تاـبثا  رب  هوـالع  نکمم  قیرط  ره  هب  دنتـساوخ  یم  شنادرگاـش  طارقس و 
لضعم اّما  .درک  ادیپ  دومن  دوب ) ینهذ  شرگید  همدقم  ینیع و  نآ  همدقم  کی  هک   ) ءارقتسا ثحب  اب  ییوطسرا  قطنم  رد  هک  دنروایب 

دباین و ققحت  زرآ و  نآ  ات  تشگ  ثعاب  ...و  ناهرب  فّرعم و  ثحابم  هب  دح  زا  شیب  هجوت  و  دوب -  رود  یعون  مزلتسم  هک  ءارقتسا - 
هـصرع رد  یتح  ییوطـسرا  قطنم  يدـمآ  راک  زا  هدـش و  هداد  يرـست  نیع  هب  نهذ  ماکحا  نیع  نهذ و  نیب  طابترا  يرارقرب  ياج  هب 

.دوش هتساک  زین  نهذ 
دناوت یمن  سک  چیه  نآ  تحـص  رد  هدوب و  قیقد  رایـسب  نهذ  ملاع  رد  هک  تسا  مدع » ماکحا   » ثحب اعّدا  نیا  رب  دـهاش  نیرتهب  - 3
دوجو هب  هک   ) هلزتـعم نوچ  مه  هدـش و  ءاـطخ  راـچد  میهد  طـبر  ینیع  لـیاسم  هب  ار  ثحاـبم  نیا  رگا  نکیل  دـنک ؛ دراو  يا  هشدـخ 

.دمآ میهاوخ  راتفرگ  ضقانت  بادرگ  هب  دنتسه ) لئاق  مدع  دوجو و  نیب  لاح »  » مان هب  يا  هطساو 
ماقم رد  و  ءایـشا » تدـحو  دوجوم -  تدـحو   » زا زیهرپ  يارب  همکحلا » هیاهن   » رد یئابطابط  موحرم  ات  هدـش  ثعاـب  بلطم  نیمه  - 4

« دنوادخ نتـشادن  تیهام   » ثحب رد  لاثم  ناونع  هب  .دنادب  دنوادخ  ینهذ  دوجو  صتخم  ار  اه  ناهرب  یـضعب  اردـص  شیامرف  هیجوت 
دوجو اربک : .هریغ  ًأیش  يواسی  یلاعت ال  بجاولا  هقیقح  ارغـص : دنیوگ : یم  دنوادخ  يارب  تیهام  تابثا  رد  هدرک و  ضارتعا  يا  هدع 

بثا رزا  ریغ  تقیقح  نیا  دـنیوگ  یم  .ًاـبجاو و  نکمم  لـک  ناـک  ّـالاو  هدوجو  ریغ  هتقیقحف  هجیتن : .ءایـشالا  يواـسی  یلاـعت  بجاولا 
ماـع موهفم  اربـک  رد  ذوخأـم  دوجو  زا  روظنم  رگا  دوش : یم  هتفگ  لالدتـسا  نیا  باوـج  رد  .تسا  دـنوادخ  تیهاـم  ناـمه  دوـجو ،

یم تسا ،) بجاو  صاـخ  ینیع  تقیقح  هک   ) یبـجاو دوـجو  زا  ریغ  تسا و  يراـبتعا  یلقع و  یئاـنعم  هک  نآ  دـشاب  دوـجو  یهیدـب 
هک یلاح  رد  تسا  يواسم  اهدوجو  ریاس  اـب  بجاو  یموهفم  دوجو  نوچ  تسا  هدـش  هطلاـغم  قوف  لالدتـسا  ياربک  رد  ینعی  .دـشاب 

.تساهدوجو ریاس  ریاغم  هکلب  تسین  يواسم  اهنت  هن  بتارملا  یلعا  قادصم  تسا و  قادصم  رد  ام  ثحب 
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: نیهلأتملا ردص  ریرقت 

: دنک یم  میظنت  هنوگ  نیدب  ار  قوف  لصا  ناهرب  نیهلأتملا  ردص 

« تسه  » ياه هبنج  زا  ار  دنوادخ  تروص  نیا  رد  ...و  تسین  ناسنا  تسین ، گنـس  تسین ، تخرد  وا  اما  تسه  دنوادخ  مییوگب  رگا 
يارب سپ  دوـش ، یم  بکرم  دـنوادخ  هجیتـن  رد  ددـعتم و  میهاـفم  زا  دـنوادخ  بیکرت  ینعی  نیا  مـینک و  یم  رادروـخرب  تـسین »  » و

.تسا ءایشا  همه  دنوادخ  مییوگب  دیاب  بیکرت  نیا  زا  ییاهر 

یعقاو و یقیقح و  يادخ  اّما  دهد  یم  تاجن  ینهذ  بیکرت  زا  ار  ینهذ  يادخ  ناهرب  نیا  اب  اردص  هک  تسا  نشور  یهیدـب و  یلیخ 
!-؟ یعقاو يادخ  ندوب  بکرم  ای  تسا  تسردان  كانرطخ و  ینهذ  يادخ  ندوب  بکرم  ایآ  .دناد  یم  تاّبکرم  همه  ار  یجراخ 

دروم رد  ثحب  یهاگ  هک  تسا  نشور  ردق  نآ  نیع  ملاع  رب  ییوطـسرا  قطنم  يرـست  ندوب  ءاطخ  تسا و  یهیدـب  ردـق  نآ  عوضوم 
.دنام یم  تاحضاو  حیضوت  هب  نآ 

هدرکن هجوت  یهیدب  رما  نیا  هب  تقیقح و  نیا  هب  اردـصالم  انیـس و  نبا  دـننام  یناگرزب  ارچ  هک  تسا  حرطم  لاوس  نیا  هشیمه  نکیل 
؟ دنا

: مود لاثم 

هک تسا  یموـهفم  هب  دوـجو » تدـحو   » زا مدارم  .مروآ  یم  بـلطم  نـیا  يارب  مود  لاـثم  ناوـنع  هـب  ار  دوـجو » تدـحو   » حالطـصا
نآ هب  دوهـش  فشک و  قشع و  هار  لد و  رازبا  اب  ًافرـص  نایفوص  ءافرع و  هک  دوجو  تدـحو  نآ  هن  تسا  هیلاعتم » تمکح   » ياـضتقم

(1) .دسر یم  نآ  هب  ناهرب  هار  زا  اردص  الم  ای  ازونیپسا و  دننام  فوسلیف  کی  هک  تسا  دوجو  تدحو  نآ  دارم  دنسر ، یم 

هب مینک و  یم  کـیکفت  مه  زا  ار  یـش  کـی  تیهاـم »  » و دوـجو »  » هک میـسر  یم  يا  هطقن  هب  ییوطـسرا  هفـسلف  یـشم  رد  هک  یتـقو 
حرط هفـسلف و  يدـعب  لحارم  هب  يزاین  میا و  هدرک  مکح  دوجو  تدـحو  هب  هطقن  ناـمه  رد  میهد  یم  مکح  تیهاـم  ندوب  يراـبتعا 

.دنام یمن  رگید ، هژیو  باوبا 

تسین لیصا  گنس ، تیگنس  .تسین  لیصا  ناسنا ، تیناسنا  .تسین  لیصا  تخرد ، تیتخرد  .تسین  لیـصا  دیـشروخ ، تیدیـشروخ 
...و

اه نیا  تسا و  یظفل  كرتشم  دوجو  هک  دـنراد  هدـیقع  هدـع  نیا  لوا : هورگ  دراد : دوجو  هیرظن  نیدـنچ  دوجو  موهفم  دروم  رد  - 1
یم يونعم  كرتشم  ار  دوجو  هورگ  نیا  مود : هورگ  .دنتـسه  نیابتم  ریاغتم و  مه  اب  اـنعم  رد  دنتـسه و  كرتشم  مه  اـب  مسا  رد  طـقف 

هورگ نیا  دوخ  اّما  درادن ؛ دوجو  ناش  نیب  يریاغت  چیه  دنتـسه و  كرتشم  مه  اب  دوجو  ینعم  رد  زیچ  همه  هک  دنراد  هدیقع  دـنناد و 
دوجو هک  تسین  نیا  دوجو  تدحو  زا  روظنم  دـنیوگ : یم  يا  هدـع  يدوهـش : تدـحو  ( 1 دوش : یم  میـسقت  فلتخم  ياه  هتـسد  هب 
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.دنیب یمن  ادـخ  زج  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  تفرعم  رد  ناسنا  یلو  دنتـسه  همه  ...و  تخرد  كاخ ، نامـسآ ، نیمز ، هکلب  تسا  یکی 
.دوش 3) یم  یکی  دوجوم  دوجو و  تسا و  هدـش  حرطم  یبرع  نیدـلا  یحم  نامز  زا  تدـحو  عون  نیا  دوجوم : دوجو و  تدـحو  ( 2

تـسا دوجو  رد  کیکـشت  ثحب  رب  ینتبم  تسا و  هدش  حرطم  اردص  الم  طسوت  هیرظن  نیا  ترثک : نیع  رد  دوجوم  دوجو و  تدحو 
نیا دوجوم : ترثک  دوجو و  تدحو  .دوش 4 ) یم  یهتنم  تدحو » نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدـحو   » رواب هب  تیاهن  رد  هک 

هب تانکمم  رد  و  دوجولا » هلاـصا   » هب دوجولا  بجاو  رد  هک  تسا  ناـشیا  ياـنبم  رب  ینتبم  هدـش و  حرطم  یناود  ققحم  طـسوت  هیرظن 
ددص رد  هیـشرع  رد  هدش و  لئاق  نآ  هب  رمع  رخآ  رد  اردـص  هک  دوجولا : هقیقح  تدـحو  .دنا 5 ) هدرک  ادیپ  هدـیقع  هیهاملا » هلاصا  »

.دمآ دهاوخ  لیصفت  هب  نآ  حیضوت  باتک  نیمه  رد  تسا و  هدمآرب  نآ  تابثا 
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دحاو يواسم  دوجو   » زج میا و  هدرب  نیب  زا  ار  ترثک »  » لماع و  مّوقم »  » تقیقح رد  میریگب  اهنآ  زا  ار  ءایـشا  تیهام  هنوگ  نیدب  رگا 
.تسین يزیچ  دحاو ، زیچ  زا  ریغ  دوجو  موهفم  دنام و  یمن  يزیچ  ندوب »

دوجو و تلاصا  هب  زین  نم  .تسین  یهار  نیا  زا  ریغ  یـسک  چـیه  يارب  منک  یم  ناـمگ  مدـقتعم و  دوجو » موهفم  تدـحو   » هب زین  نم 
و یـسانش » موهفم   » شناد رد  لصا  ود  نیا  اّما  تسین ؛ یهار  نیا  زا  ریغ  سک  چیه  يارب  منک  یم  نامگ  مدـقتعم و  تیهام  تیرابتعا 

«. یسانش نیع   » و یسانش » عقاو   » رد هن  تسا  ملسم  حیحص و  یسانش ،» نهذ  »

: دراد هصرع  ود  رکفت  هشیدنا و  نیاربانب 

.نآ رد  نالوج  یسانش و  نهذ  هصرع   - 1

.تاینیع نادیم  رد  شواک  یسانش و  نیع  هصرع   - 2

موهفم تلاصا  نهذ و  تلاصا 

جراـخ تیعقاو و  رد  اـّما  تسا ؛ حیحـص  تسرد و  نهذ  هصرع  رد  يرواد  مکح و  نیا  .يراـبتعا  تیهاـم  تـسا و  لیـصا   (1) دوجو
ره اریز  درادـن  ثحب  ناکما  يا  هلأسم  نینچ  نهذ  زا  جراخ  تادوجوم  تاینیع و  رد  تسا و  عوضوم  ءافتنا  هب  هبلاس  يا  هیـضق  نینچ 

.تسا یش  کی  اهنت  جراخ  رد  دوجوم 

مهوت و لایخ و  یجراخ  تادوجوم  همه  دوش و  یم  نیعلا » هیرابتعاو  نهذـلا  هلاصا   » شنیب نامه  نیع  تاـینیع  هب  هیـضق  نیا  يّرـست 
.دندرگ یم  ضرف »  » قادصم رخآ  تسد 

: تسا حلطصم  نهذ » تلاصا   » عون ود  ملع  ملاع  رد 

«: تخانش یسانش  هعماج   » شناد رد  نهذ » تلاصا   » هب هدیقع  رواب و   - 1

موسر بادآ و  تیبرت ، میلعت و  تاناکما ، زکارم و  قالخا و  لیبق  زا  ییاه  هدـیدپ  هک  تسا  نیا  نهذ » تلاصا   » زا دارم  لاـقم  نیا  رد 
...و تلود  نآ ، هب  طوبرم  ...و  تسایـس  نآ ، هب  طوبرم  موسر  بادآ و  تیبرت ، میلعت و  تاناکما ، زکارم و  هداوناـخ و  نآ ، هب  طوبرم 

تـسا رـشب  نهذ  دنتـسه و  نهذ  تیلاعف  ياه  هتخاس  یگمه  هعماج ، دوخ  هرخالاب  ...و و  ...و  نآ  هب  طوبرم  ...و  دبعم  نآ ، هب  طوبرم 
هدـننک و نییعت  يرای  کمک و  تاینیع ) زا   ) رگید زیچ  چـیه  زا  اه  نتخاـس  نیا  رد  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  هتخاـس و  ار  اـه  نیا  هک 

.تسا هتفرگن  رثؤم 

.تسا یعبت  شقن  ياراد  عرف و  تاینیع  زا  نهذ  ییوج  هرهب  هبرجت و  تسا و  لیصا  عوضوم ، نیا  رد  نهذ  ياه  هتشاد  ناوت و 

رشب هاگآ » دوخ   » لوصحم هداوناخ  هعماج و  دوخ  یعامتجا و  ياه  هدیدپ  همه  هک : دوش  یم  نیا  ثحب  جیاتن  زا  یکی  ثحبم  نیا  رد 
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ناور داهن و  عبط ، رد  هشیر  اهنآ  زا  مادک  چیه  هک  ینعم  نیا  هب  دنوش  یم  یعونـصم » هدـیدپ   » یگمه یعامتجا  ياه  هدـیدپ  تسا و 
.دنرادن ناسنا 

دروم نیا  رد  يردـصم : يوغل و  ینعم  ( 1 دوش : یم  هراشا  دروم  دـنچ  هب  لیذ  رد  هک  دراد  یفلتخم  ياهدربراک  یناـعم و  دوجو  - 1
یم ینعم  یتسه »  » هک يردصم : مسا  ینعم  .دوش 2 ) یم  هدافتسا  یقاقتـشا  لمح  زا  لمح  ماگنه  دهد و  یم  ار  ندوب »  » ینعم دوجو 

دوجو هک  یطبر : يانعم  .دراد 3 ) دربراک  هفـسلف  رد  تسا و  نهذ  رد  اهنت  ینعی  تسا  یفـسلف  یناث  لوقعم  و  مدع »  » لباقم رد  دـهد 
دوجو یجراـخ : تیعقاو  تقیقح و  يارب  مسا  .دراد 4 ) دربراـک  قطنم  رد  اـنعم  نیا  هب  دوجو  دـهد و  یم  ینعم  تسا »  » دروم نیا  رد 

عوضوم ار  مراهچ  يانعم  هب  دوجو  ناییوطـسرا  هک  تسا  هدش  اعدا  همکحلا » هیاهن   » رد .تسا  نونعم  قادصم و  ینعم  هب  انعم  نیا  رد 
يدوجو ینعی  تسا  يردصم  مسا  يانعم  تیهام  لباقم  دوجو  زا  روظنم  دوش  یم  تیهام  دوجو و  زا  ثحب  یتقو  دنناد و  یم  هفـسلف 

نیح رد  یناـعم  نیا  ًـالوا : هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  اـّما  .رگید  ياـنعم  هب  دوجو  هن  تسا ، لیـصا  تسا  یفـسلف  یناـث  لوـقعم  هک 
مود و ینعم  نیب  ناهگان  یطـسوت  هدعب  ثحابم  رد  نکیل  دوش ؛ یم  تیاعر  تیهام  تیرابتعا  دوجو و  تلاصا  تابثا  يارب  لالدتـسا 

ینعم هب  دوجو   » شعوضوم هک  یقطنم  ایآ  ًایناث  .دـش  دـهاوخ  هراشا  دراوم  نیا  هب  يدـعب  ياه  تمـسق  رد  هک  دوش  یم  طلخ  مراهچ 
ینعم هب  دوجو   » هک دـشاب  يا  هفـسلف  ِقطنم  دـناوت  یم  دـنک ، یم  ثحب  یقطنم  هیناـث  تـالوقعم  زا  اـهنت  تسین و  نوـنعم » قادـصم و 

؟-  دیآ یم  باسح  هب  نآ  عوضوم  نونعم » قادصم و 
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ای فذـح  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  زور  ره  ناوـت  یم  دوـش و  یم  ضحم » يدادرارق   » يراـبتعا و یبـسن ،»  » قـالخا ًـالثم  تروـص  نیا  رد 
.درک ضیوعت 

«. یلقع حبق  نسح و   » هب داقتعا  مدع  هجیتن :

هتـسناد تاینیع  تاریثات  هتخادرپ  هتخاس و  ار  نهذ  لب  تاینیع  عبات  وریپ و  ار  نهذ  نیع ،» تلاصا   » هب داقتعا  يرواب ، نینچ  لـباقم  رد 
یم دوجو  هب  ار  ینهذ  ياهدـیابن  دـیاب و  هک  تسا  رـشب  موادـم  ياه  هبرجت  هبرجت و  نیا  .دـهد  یمن  نهذ  هب  یتلاـصا  شزرا و  چـیه 

ییاه تیعقاو  يرـس  کی  لیلد  هب  راتفر  نالف  زورید  .ددرگ  یم  یعامتجا  ياه  تیعقاو  عبات  قـالخا  ًـالثم )  ) زین شنیب  نیا  رد  .دروآ 
رد هک  رگید  ياه  تیعقاو  يرـس  کی  لیلد  هب  راـتفر  ناـمه  زورما  دـش ، یم  هدرمـش  دـب  هدـیهوکن و  تشاد ، دوجو  عاـمتجا  رد  هک 

.دوش یم  هدوتس  دنا ، هدمآ  دیدپ  هعماج 

«. یلقع حبق  نسح و   » هب داقتعا  مدع  هجیتن :

.دوش یم  یکی  ماجنا  رس  شنیب  ود  ره  هجیتن  هک  دینک  یم  هدهاشم 

: مالسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم 

ینعی نیرمالا .» نیب  رما   » لـب نیع  تلاـصا  هب  هن  تسا و  لـئاق  نهذ  تلاـصا  هب  هن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  زین  ثحبم  نیا  رد 
تسا و هبناج  ود  یطاعت  نیا  لوصحم  یعامتجا  ياه  هدیدپ  تسا و  رارقرب  نیع  نهذ و  نایم  کیتکلاید  دتس و  داد و  یطاعت و  کی 

(1) .دنتسه یعیبط  لب  دنتسین  یعونصم  ياه  هدیدپ  ناش ) هینب  لصا و  رد   ) یعامتجا ياه  هدیدپ  هجیتن  رد 

«: یسانش دوجو   » ثحبم رد  نهذ  تلاصا  - 2

.یعامتجا ياه  هدیدپ  شیادیپ  یگنوگچ  طقف  هن  تسا  رظن  دروم  یتسه »  » دوجو و لصا  ثحبم  نیا  رد 

دوـجو يزیچ  چـیه  دوـبن  نهذ  رگا  دراد و  دوـجو  زیچ  نـالف  دـیوگ : یم  هک  تساـم  نهذ  نیا  ینعی : ثحبم  نـیا  رد  نـهذ  تلاـصا 
يزیچ مشابن  نم  رگا  تسا » روج  نالف  زیچ  نالف   » ای تسه » زیچ  نالف  میوگ  یم  هک  متسه  نم  نیا   » فورعم ِحالطـصا  هب  تشادن و 

.درادن دوجو 

.تسا شنیب  نیرتزیمآ  هطسفس  نیرت و  فیخس  لاح  نیع  رد  نیرت و  كانرطخ  درکیور  نیا 

ار یکی  مینک  یم  عازتـنا  موهفم  ود  یـش  کـی  زا  ینهذ  عازتـنا  هلیـسو  هب  نهذ  هصرع  رد  میهاـفم و  ثحبم  رد  هک  یماـگنه  نوـنکا 
مکح تسا و  يرابتعا  تیهام  موهفم  تسا و  لیصا  دوجو  موهفم  هک  مینک  یم  مکح  هاگنآ  میمان و  یم  تیهام  ار  يرگید  دوجو و 

طوقـس مود  عون  زا  نهذ  تلاصا  هب  تقیقح  رد  میهد  يّرـست  تاینیع  نهذ و  زا  جراخ  هب  ار  مکح  نیا  رگا  تسه ؛ مه  حیحـص  نام 
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نهذ هتخادرپ  هتخاس و  ار  ءایـشا  تیهام  مه  دوجو و  مه  رواب  نآ  اریز  تشذگ ؛ الاب  رد  هچنآ  زا  رتدب  رت و  یطارفا  دح  رد  میا  هدرک 
(2) .تسناد میهاوخ  لایخ  کی  ًاقیقد  ار  اه  تیهام  نهذ و  هتخادرپ  هتخاس و  ار  ءایشا  دوجو  ام  اّما  دناد ؛ یم 

نآ یعیبط  زا  دارم  دشاب و  هتشادن  رـشب  نورد  نوناک و  داهن و  اب  یطابترا  چیه  هک  تسا  نآ  یعونـصم  زا  دارم  حالطـصا  نیا  رد  - 1
.دشاب هتشاد  رشب  نوناک  داهن و  رد  هشیر  هدیدپ ، هک  تسا 

یبرغ فوسلیف  ود  دـیاب  ام  لاثم  ناونع  هب  .تسا  حرطم  زین  رگید  يا  هنوگ  هب  نیع  تلاصا  ای  نهذ  تلاـصا  ثحب  هفـسلف  رد  هتبلا  - 2
کیتسال وکـسا  ییوطـسرا و  هفـسلف  قطنم و  اب  تفلاخم  رد  مویه  دیوید  هک  ارچ  میریگب  رظن  رد  ار  یلکراب »  » و مویه » دیوید   » ینعی

درک راکنا  ار  تسا  يریگ  هجیتن  رکفت و  ره  هیاپ  هک  لولعم  تلع و  نوناق  درک و  شزرا  یب  ار  نهذ  لقع و  هک  درک  يوردـنت  ناـنچ 
ندرک گرزب  رد  نانچ  مویه  ياه  هشیدنا  اب  هلباقم  رد  یلکراب  رگید  يوس  زا  .دش  لکشم  راچد  زین  نیع  تابثا  رد  یتح  هجیتن  رد  و 

رد دـنچ  ره  فوسلیف  ود  نیا  ینعی  .دـش  نیع  دوجو  رکنم  لک  هب  ناییاطـسفوس  نوچ  مه  هک  درک  يور  هداـیز  نیع  لـباقم  رد  نهذ 
راکنا نامه  هک  هجیتن  رد  اّما  دنتـشاد ؛ رارق  مه  لباقم  هطقن  رد  داد و  یم  نهذ  هب  ار  تلاصا  يرگید  نیع و  هب  ار  تلاصا  یکی  رهاظ 

نآ يارب  شیپ  اـه  نرق  ناییاطـسفوس  هک  يا  هجیتـن  ناـمه  .دندیـسر  كرتـشم  هتکن  هب  دوـب  جراـخ  نتـسناد  مهو  لاـیخ و  تیعقاو و 
هب هزادنا  زا  شیب  نداد  اهب  اب  لمع ) تلاصا   ) مسیتامگارپ بتکم  زین  یفسلف  بتاکم  نیب  رد  .دندوب  هدروآ  ینوگانوگ  ياه  لالدتسا 
ود نیا  قا  تکرح  زاغآ  دنچ  ره  دندوب  هدمآ  راتفرگ  نآ  هب  ینهذلا  تلاصا  ناییاطـسفوس  هک  تسا  هدـش  یبادرگ  نامه  راچد  نیع 

بتاکم ات  هدـش  ثعاب  نهذ  تلاصا  ای  نیع  تلاـصا  هلأـسم  رد  طـیرفت  طارفا و  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دوب  مه  لـباقم  هطقن  زا  هورگ 
ای نهذ  هب  ّدـح  زا  شیب  نداد  تیمها  ییوطـسرا  قطنم  لکـشم  اّما  .دنـسرب  كرتشم  يا  هجیتن  هب  مه  اب  مصاختم  رهاـظ  هب  فلتخم و 

دزیهرپب ءاطخ  نیا  زا  رگا  تسا و  نیع  هب  نهذ  ماکحا  نداد  يرست  ییوطسرا  هفسلف  نآ  عبت  هب  قطنم و  نیا  لکـشم  هکلب  تسین  نیع 
زگره یـضایر  ياهدرکراک  رد  یـضایر ) قطنم   ) دیدج قطنم  هک  نانچ  دوب  دهاوخ  قطنم  نیرتاهنت  دیاش  نیرت و  يوق  دوخ  عون  رد 

.دهد یمن  فالخ  سوکعم و  هجیتن  هاگ  چیه  درادن و  ار  هفسلف  رد  ییوطسرا  قطنم  لکشم 
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هدرب نیب  زا  شیپاشیپ  زین  نهذ  نامه  رد  ار  تیهام  نامه  ام  یلو  دـناد  یم  نهذ  هتخادرپ  هتخاس و  زین  ار  تیهام  مکتـسد  یلبق  شنیب 
.میا

هچ ات  تسا و  تسردان  كانرطخ و  ردق  هچ  یجراخ  تاینیع  هب  تیهام  دوجو و  ثحب  نداد  يّرـست  هک : دوش  یم  نشور  ناس  نیدب 
.دنک یم  هنوراو  ار  قیاقح  ّدح 

تاینیع رد  یتقو  .دنا  هدش  راچد  موهفم  تلاصا  هب  مه  نهذ و  تلاصا  هب  مه  دنا  هدش  هابتشا  نیا  بکترم  ًاقیقد  ناییوطسرا  هنافـسأتم 
.تسا ینهذ  میهافم  ساسا  رب  ینهذ و  میهافم  رـس  رب  ناش  ياه  ثحب  همه  دـننک  یم  ثحب  دوجولا  نکمم  دوجولا و  بجاو  زا  معا 

نآ رب  ار  دوجولا » ثیح  نم   » دیق یتح  و  ءایـشالا » لک  دوجولا  بجاو  نا  ملعا   » دوش هتفگ  رگا  تسا  حضاو  نشور و  یلیخ  عوضوم 
ناش یعقاو  ترثک  نیع  رد  دنتـسه  فلتخم  ریثک و  ددـعتم و  ياهدوجوم  جراخ  رد  هک  ءایـشا  همه  هک  تسا  نیا  هجیتن  زاـب  مییازفیب 

.دنتسه دحاو  دوجو  کی 

اب دور و  شیپ  هدـش  یـشک  هلول  تساـه ، قطنم  ِنیرت  هنوگ  یـضایر  هک  ییوطـسرا  قطنم  مه  نآ  قطنم ، متـسیس  رد  یـصخش  یتقو 
هنافـسأتم .داد و  دـهاوخ  رارق  ینهذ  میهافم  زا  یعبت  وریپ و  ار  ءایـشا  همه  تقیقح  تیعقاو و  دـنک  رظن  تاینیع  هب  اوه  لاح و  ناـمه 

.دنا هدرک  نینچ  هدش ) یمالسا  ییوطسرا  هفسلف  ناراکردنا  تسد  هژیو  هب   ) ناییوطسرا

هک يا  هجیتن  اّما  تسا ؛ ینهذ  تیهام  تیراـبتعا  ینهذ و  دوجو  تلاـصا  دـهد  یم  تیهاـم » اـی  دوجو  تلاـصا   » ثحبم هک  يا  هجیتن 
تینیع رد  هک  دـننک  یم  حیرـصت  ناشدوخ  هک  نیا  اـب  تسا -  ود  ره  ینیع » ینهذ و  دوجو  تلاـصا   » دـنریگ یم  نآ  زا  ناییوطـسرا 

(1) .دنوش یم  راچد  نشور  رما  کی  راکنا  تلفغ و  کی  هب  ناس  نیدب  تسا -  زیچ  کی  طقف  يا  یش  ره  جراخ 

نیع رب  نهذ  قابطنا 

قابطنا یگنوگچ  هژیو  هب  تسا  حرطم  ناهج  یملع  لفاحم  رد  يزیگنا  طاـشن  شخب و  تیاـضر  ّدـح  رد  یـسانش » تخانـش   » هلأـسم
ار ثحب  نیا  ینشاچ  .تسا  هتشگ  یناسنا  مولع  يا  هیاپ  مهم و  لئاسم  زا  یکی  نهذ » رب  نیع  قابطنا   » رگید ترابع  هب  نیع و  رب  نهذ 

داحتا  » هب هدینارورپ  ار  نآ  يافوتم 1050 ه )-  ) اردصالم تشاذگ و  ياج  هب  233 م )  - 3.4  ) لاس رد  ینوطالفا  ون  » (2) سویروفرف »
رگید ياهزادـنا  مشچ  ینابم و  اب  اه  یبرغ  کنیا  داد و  اوتف  تدـحو -  نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدـحو  لوقعم - » لقاع و 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هاگدید  تسین  حرطم  نیب  نیا  رد  هچ  نآ  دننارورپ و  یم  ار  نآ 

زا هلمج  نآ  زا  همه  لوبق  دروم  تاملـسم  زا  يدایز ، ياه  هنیمز  تالوقم و  دراوم و  رد  نیع  اـب  نهذ  قباـطت  مدـع  هلأـسم  هک  نیا  اـب 
هتـشاد هیلاعتم  تمکح  دوخ  زا  ینـشور  دـهاش  هنومن  ناونع  هب  تسا  رتهب  زاب  تسا  ییوطـسرا ، هفـسلف  قطنم و  رد  نشور  تایهیدـب 

.میشاب

تاذ اهّلک  هیقیقحلا  هتافص  ناب  لوقلا  حاضیا  سماخلا : لصفلا  : » دیوگ یم  مشـش  دلج  یناث  فقوم  زا  مجنپ  لصف  رد  اردص  موحرم 
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« .هریثک تاموهفم  اهّنکل  هدحاو 

همکحلا ص هیادب  رد  و  دنتسه ) یکی  ًاقادصم  نیابتم و  ًاموهفم  ینعی   ) دنناد یم  قواسم  ار  یش  دوجو و  اج  همه  رد  ناییوطـسرا  - 1
دوـجو و تلاـصا   » ثحبم رد  اـّما  .تسا  هدـش  هدروآ  بلطم ، نیمه  ناـیب  يارب  دوـجولا » قواـست  هیئیـشلا   » ناوـنع تـحت  یلـصف   21
دوش و یم  یش  اب  قواسم  ریغ  دوجو  هجیتن  رد  مسقم  ار  یش  دنناد و  یم  یش  مسق  تیهام و  اب  لباقت  رد  ار  دوجو  تیهام » تیرابتعا 
زا نانآ  ات  هدـش  ثعاب  يزیچ  هچ  تسا و  یـش  مسق  هک  يدوجو  ای  تسا  هفـسلف  عوضوم  یـش  اب  قواسم  دوجو  هک  دوش  یمن  مولعم 

.دننک هدافتسا  دوخ  ياهاعدم  تابثا  يارب  نیابتم  یناعم  اب  دوجو 
بتکم غیلبت  رد  دوب و  نیطولفا  درگاـش  ینوطـالفا و  ون  هفـسالف  زا  يو  دـمآ  اـیند  هب  ناـنبل  روص  رد  لاـس 233 م  رد  سویروفرف  - 2

دـش و حرطم  يو  طسوت  راب  نیلوا  لوقعم  لقاع و  داحتا  هیرظن  تسا و  فورعم  يو  یجوغاسیا »  » باـتک .دومن  ناوارف  یعـس  داتـسا 
.تسا هدرک  یفرعم  یئاشم  ار  يو  افش  رد  ًاهابتشا  انیس  نبا 
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رد ریثک  ياه  موهفم  نیا  هک  یلاح  رد  دنک  روصت  ریثک  ددعتم و  ياهروصت  رد  دناوت  یم  ار  یجراخ  دـحاو  یـش  کی  نهذ  نیاربانب 
ترثک زا  ار  یجراخ  ریثک  ءایـشا  دناوت  یم  نهذ  ینعی  تسا  زیاج  مه  نآ  سکع  نینچ  مه  دنرادن و  هریثک  تاقباطم  نهذ  زا  جراخ 

.دیامن روصت  دحاو  دوجو  کی  ار  اهنآ  هدومن  غیرفت 

رما  » بتکم مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  نآرق و  بتکم  دنهد و  یم  نهذ  هب  ار  تلاصا  ناییوطـسرا  نیع و  هب  ار  تلاصا  اه  تسیوتیزوپ 
.تسا ینیرمالا » نیب 

: سکعلاب نهذ و  اب  نیع  هطبار 

: دیامرف یم  دوجو  ثحبم  رد  یجاح  موحرم  .دوش  یم  یش  نیرت  لوهجم  یجراخ  قادصم  رد  ینهذ  موهفم  نیرت  یهیدب  یهاگ  - 1

(1) ءافخلا هیاغ  ه ف-ي  -- هنکو ءایشالا  فرعا  نم  هموهفم 

.دشاب یم  تیلوهجم  تیاغ  رد  لوهجم و  نآ  تیعقاو  هنک و  اما  تسا ؛ یش  نیرت  هدش  هتخانش  ءایشا و  فرعا  دوجو ،»  » موهفم ینعی :

لوهجم نآ  تیعقاو  نیع  ملاع  رد  ءایـشا و  فرعا  نهذ  رد  دوجو  هک  هنوگ  نامه  دـنرادن  قباطت  مه  اب  نیع  نهذ و  هشیمه  نیارباـنب 
.تسا ءایشا  نیرت 

یم موهفم  نیرت  لوهجم  نهذ  رد  دراد  دوجو  جراخ  تینیع  رد  هک  یعقاو  یـش  نیرت  هتخانـش  نیرت و  یهیدب  سکع ، رب  یهاگ   - 2
یلقاع چیه  نونکات  .تسا و  قولخم  هدیدپ و  کی  دنک ، یم  مضه  دروخ و  یم  ار  نآ  رشب  هک  يا  یگنرف  هجوگ  لاثم : باب  زا  دوش 

ناییوطسرا زا  یخرب  نکیل  تسا ؛ هتسنادن  دوجولا ، هقیقح  رد  تدحو  لومشم  ای  ادخ ، ضعب  ادخ ، ءزج  ای  هتـسنادن  ادخ  ار  یـش  نیا 
.دنا هتسناد  ادخ  دوجو ، ثیح  زا  زین  ار  یگنرف  هجوگ  هتسناد و  ضحم » لعف   » دوجولا و هقیقح  ار  ادخ 

.دنا هداد  اوتف  ءایشا  همه  ادخ و  تدحو  هب  دنهد  ناماس  ار  ینهذ  میهافم  دنا  هتسناوتن  نوچ  و 

نیا نانآ  نهذ  رد  اّما  تسا ؛ تایهیدب  نیرت  یهیدـب  نیا  تیعقاو و  کی  مه  تسا و  تقیقح  کی  مه  ناهج  تینیع  رد  دوجو  ترثک 
.دوش یم  بوسحم  ینادان  لهج و  يواسم  ضحم و  مهوت  کی  لب  راکنا  دروم  یهیدب 

.دوش لئاق  قلطم  روط  هب  نهذ  نیع و  قباطت  هب  دناوت  یمن  دشاب ) هک  يا  هفسلف  ره  وریپ  یملع و  لفحم  ره  وضع   ) سک چیه  نیاربانب 
قباطت و مه  نانآ  ینعی  .دنا  هتسناد  نهذ ، وریپ  عبات و  ار  نیع  هداد و  نهذ  هب  ار  تلاصا  هشیمه  هنافسأتم  هک  ناییوطـسرا  نیمه  یتح 

.دشاب نهذ  وریپ  عبات و  دیاب  نیع  دنیوگ : یم  اه ، هلوقم  نیا  زا  رتالاب  لب  دننک  یم  ّدر  ار  قباطت  مدع  مه 

.دوش یم  فرص » يوریپ   » نیع هفیظو  درادن  مه  قباطت » قح   » یّتح هک  دوش  یم  تقیقح  دقاف  يردق  هب  نیع  شنیب  نیا  رد 

نیع هتخاس  نهذ  ًاساسا  دـشاب و  نیع  وریپ  عبات و  دـیاب  نهذ  هک  دـندقتعم  دـنراد و  ار  ناییوطـسرا  شنیب  سکع  زین  اه  تسیـسکرام 
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هلأسم نیا  رد  زین  اه  تسیلاربیل  دنراد و  هدـیقع  نیع » تلاصا   » هب اه  تسیـسکرام  و  نهذ » تلاصا   » هب ناییوطـسرا  تقیقح  رد  .تسا 
.دنتسه ینیعلا  هلاصا 

.تسا نیرمالا » نیب  رما   » تسا حیحـص  هچنآ  لب  نیع  تلاصا  هن  تسا و  حیحـص  نهذ  تلاصا  هن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد 
.منک یمن  رارکت  اج  نیا  رد  ما و  هداد  حیضوت  تسا  هلأسم  نیمه  شعوضوم  هک  تخانش » یسانش  هعماج   » باتک رد  ار  هلأسم  نیا 

تاینهذ رد  مه  دوش  یم  لیکـشت  ییایاضق  نینچ  زا  هک  یناـهرب  دراد و  قدـص  نیع  رد  مه  نهذ و  رد  مه  هیـضق  کـی  یهاـگ   - 3
«. ثداح ملاعلاف  ثداح  ریغتم  لکو  ریغتم  ملاعلا   » ِفورعم ناهرب  دننام  .تاینیع  رد  مه  دوش و  یم  قداص 

: دننام دراد ، قدص  نهذ  رد  اهنت  يا  هیضق  یهاگ  - 4

.لیصا دوجولا 

.ٌهیرابتعا هیهاملا  ای :

.کیکشّتلاب لوقم  دوجولا  ای :

ص 9. دئاوفلا ) ررغ   ) هموظنم حرش  - 1
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دوجو تدـحو   » هینهذ هیـضق  هجیتن ، رد  دـنزادنا و  یم  هار  هب  نهذ  رد  ار  يرکف  ناـیرج  ود  دـنراد ، ینهذ  قدـص  هک  هیـضق  هس  نیا 
هک ارچ  دنتـسه ، ضحم  بذـک  دنتـسین و  قداص  جراخ  رد  هیـضق  هس  نیا  اـما  دوش ؛ یم  لـصاح  دوجو -  موهفم  تدـحو  ینهذ - »
زا عزتنم  تیهاـم  اـی  تیهاـم و  زا  عزتـنم  دوجو  درادـن ، دوجو  جراـخ  رد  هچنآ  تسا و  دوجو  ترثـک  دراد ، دوجو  جراـخ  رد  هچنآ 

.تسا دوجو ،

کی جراـخ  رد  هک  ریثـک » دوجولا  : » دـننام تسا  ضحم  بذـک  نهذ  ملاـع  رد  یلو  دراد ؛ قدـص  جراـخ  رد  يا  هیـضق  یهاـگ   - 5
.تسا طیسب  دحاو و  رما  کی  نهذ  رد  دوجو  موهفم  اریز  تسا ؛ بذاک  ًالماک  نهذ  رد  یلو  تسا  تیعقاو  تقیقح و 

اقلطم ناوت  یم  هن  داد و  رظن  ناوت  یم  قباطت  هب  اقلطم  هن  ینعی  .نیع  نهذ و  قباطت »  » هلأسم رد  نیرمـالا » نیب  رما   » ياـنعم تسا  نیا  و 
یم هسیاقم  مه  اب  ار  ریز  ناهرب  ود  لاثم  يارب  .دراد  قرف  رگید  هیـضق  اب  يا  هیـضق  زین  قباطت  دروم  رد  یتح  .دش  لئاق  قباطت  مدع  هب 

: مینک

.هلعلا یلا  جاتحم  ملاعلاف  هلعلا  یلا  جاتحم  نکمم  لکو  نکمم  ملاعلا   - 1

.ٌثداح ملاعلاف  ثداح  ریغتم  لکو  ریغتم  ملاعلا   - 2

لابق رد  نانآ  نکیل  ؛(1)  تسا میدق  بجاو و  لب  تسین  نکمم  ملاع  ًاساسا  دـنتفگ : لوا  ناهرب  لباقم  رد  یناسآ  هب  اه  تسیـسکرام 
.دندروخ تسکش  دوش ، یم  تیامح  نامز »  » هب طوبرم  ثحابم  لئاسم و  اب  هک  مود  ناهرب 

: مینک یم  یسررب  ییوطسرا  هفسلف  دوخ  تشذگرس  رد  اهنت  ار  عوضوم  قباطت ، هلأسم  تایئزج  زا  رظن  فرص  اب 

رد تسا  هدرک  ثحب  زیچ  همه  رد  یمالـسا -  هرود  کـیتسال و  وکـسا  هرود  یناـنوی ، هرود  هناـگ -  هس  راودا  رد  ییوطـسرا  هفـسلف 
...و کیزیفاتم ) کیزیف و  « ) تعیبط ءاروام   » رد تعیبط ،»  » رد نیع ،»  » رد نهذ ،» »

شخب هدـنام  نآ  زا  هچنآ  تشگ و  ملـسم  ناگمه  يارب  هیاـپ  ساـسا و  زا  نآ  ندوب  طـلغ  تخیر و  ورف  هفـسلف  نیا  تاـیعیبط  شخب 
.دوش یم  هدیمان  معالا » ینعملاب  تایهلا   » ام هفسالف  حالطصا  رد  هک  تسا  نآ  یسانش » دوجو  »

دناد یمن  ...و  بط )  ) یسانش نامرد  درد و  یسانش ، تسیز  یسانش ،) ناهیک   ) كالفا نییبت  لوؤسم  ار  دوخ  ییوطسرا  هفـسلف  زورما 
یب نیرتگرزب  بیع و  گرزب  اّما  تسا ؛ هتـسشن  بقع  ورملق  نیا  زا  یلبق ، ياه  هداد  ندوب  طلغ  شریذپ  اب  هدش و  مالعا  تروص  هب  و 
خاک ارچ  هک  دشیدنا  یمن  هدیـشیدنین و  زگره  دزادرپ و  یمن  هتخادرپن و  دوخ » يرگنزاب   » هب زگره  هک  تسا  نآ  هفـسلف  نیا  یفاصنا 

!؟-  تسا هدش  راوآ  شتایعیبط  میظع 

مدرم و نونکات  وطسرا  نامز  زا  هک  ناییوطـسرا » ییوطـسرا  هشیدنا   » دننام هدش  هتخانـش  گرتس و  يا  هشیدنا  ناراکردنا  تسد  ارچ 
هب هک  دنـشیدنا  یمن  دوخ  اب  یمد  هدرک ، رک  ار  نایناهج  شوگ  ناش  « یبای قح   » یهاوخ و تقیقح  سوک  هتـسناد و  ماوع  ار  نارگید 
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خر ءاطخ  ناش  شور  کبس و  ياجک  رد  هدوب ؟ اجک  رد  راک  بیع  (2) !؟ -  تفر داب  رب  داینب  زا  ناش  تایعیبط  ییابیز  غاب  تلع  هچ 
رد ای  تسا ؟ طلغ  راـچد  شا  يراوتـسا  همه  اـب  ییوطـسرا  قطنم  اـیآ  هتفرگ ؟ تروص  فارحنا  قیرط  یط  زا  هلحرم  مادـک  رد  هداد ؟

؟ تسا هداد  خر  يا  هثداح  نامیپ  دهعت و  فالخ  رب  هدرک و  دهع  فالخ  دوش » عورش  تاملسم  زا  دیاب  هفسلف   » ِدهعت

زا ینعی  شورملق  زا  ییوطسرا  قطنم  نداد  تیارس   » هداد خر  هک  یفارحنا  اطخ و  هابتشا ، اهنت  هداتفین  قافتا  قوف  دراوم  زا  مادک  چیه 
(3) .تسا نهذ » ملاع  رب  نیع  ملاع  هبناج  همه  لماک و  قیبطت   » و نیع » هصرع  هب  نهذ  هصرع 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تاجاجتحا  میرک ، نآرق  رد  دـندرب و  یم  هانپ  ملاع  ندوب  میدـق  هب  لالدتـسا  نیا  لـباقم  رد  لوا  زا  نویرهد  - 1
.تسا هدش  هراشا  لاکشا  نیا  خساپ  هب  نویرهد  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تاجاجتحا  ًاصوصخم  مالسلا  هیلع  همئا  هلآو و 

رد هک  دندوب  هفـسالف  هک  لب  تشادن  يداریا  صقن و  چیه  ییوطـسرا  قطنم  هفـسلف و  دنیوگ : یم  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  یخرب  - 2
قطنم نیا  نامیپ  دهع و  رب  هدرک  هدافتسا  ءارقتسا  زا  ناهرب  ياج  هب  ای  ناهرب  زا  ءارقتـسا  ياج  هب  دندرک و  هابتـشا  هفـسلف  نیا  دربراک 
یعـس لیم » تراوتـسا  ناج   » و نکیب » سیـسنارف   » نوچ يدارفا  رگم  تفگ : دـیاب  یلو  .دـندنامن  راداـفو  دوب  تایهیدـب  زا  عورـش  هک 

، دشاب نیقی  جتنم  تسناوت  یمن  قیرط  ره  هب  هک  ار  ءارقتسا  ات  دندیشوک  دنرب و  راک  هب  دوخ  ياج  رد  ار  ناهرب  ءارقتسا و  هک  دندرکن 
تـسا نهذ  قطنم  ییوطـسرا  قطنم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دندشن ؟ قفوم  راک  نیا  رد  يدعب  هفـسالف  اهنآ و  ارچ  سپ  دننک  روآ  نیقی 

نیع رد  ءارقتـسا  ندرک  نیقی  جـتنم  يارب  یبرغ  هفـسالف  تاـمحز  درادـن و  ار  نیع  رد  تلاـخد  ناوت  شناـهرب و  مه  شءارقتـسا  مه 
لصف ّلح و  زگره  لکشم  نیا  نیع ، هن  تسا  نهذ  قطنم  ییوطسرا  قطنم  هک  مینکن  لوبق  ات  تسا و  ندیبوک  نواه  رد  بآ  شتفارظ 

.دش دهاوخن 
قابطنا مدـع  .نهذ ج ) رب  نیع  لماک  قاـبطنا  .نیع ب ) رب  نهذ  لـماک  قاـبطنا  فلا ) دراد : دوجو  هیرظن  راـهچ  عوضوم  نیا  رد  - 3

.دمآ دهاوخ  شحیضوت  تسا و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هیرظن  هک  نیرمالا  نیب  رما  .اقلطم د ) نهذ  نیع و  نایم 
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دـنزادنیب و شوـگ  ِتشپ  حالطـصا  هب  ار  عوـضوم  نیا  دندنمـشیدنا  یتـسار  هب  دنتـسه و  فوـسلیف  هک  یناـگرزب  تسا  راوازـس  اـیآ 
تـسا دیما  هک  تسا  رتگرزب  تبیـصم  تروص  نیا  رد  .دنزادنا  یم  شوگ  تشپ  هب  دنناد و  یمن  یتسار  ای  دنیامن ؟ فراعلا » لهاجت  »

.دشابن نینچ 

دوجو و تلاصا  ثحب   » شیادـیپ زا  لـبق  یتح  ریخا و  نورق  رد  برغ  ياـیند  رد  یتح   ) ناییوطـسرا رب  ترثک »  » ماـن هب  يزیچ  هشیمه 
ياـهاضتقا زا  تیهاـم  تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا  .تسا  هدوبن  راـگزاس  ییوطـسرا  هفـسلف  حور  اـب  تسا و  هدروآ  راـشف  تیهاـم )،»

ندش و حرطم  دوش ، حرطم  ریخا  نورق  رد  هاوخ  دشاب و  ینانوی  یمیدق  هلأسم  کی  عوضوم  نیا  هاوخ  تسا  ییوطسرا  قطنم  یـساسا 
رب ار  دوجو » تدـحو   » هک تسا  ناناملـسم  ناـیم  رد  ناـفرع »  » ماـن هب  يا  هدـیدپ  هداد  خر  نیب  نیا  رد  هچنآ  .تسا  رگید  زیچ  ندـشن 

یمالـسا نوـتم  ثراو  هک  ازونیپـسا -  طـسوت  هک  ناییوطـسرا  يارب  دـش  یگرزب  تمینغ  نیا  درک و  حرطم  دوهـش  فـشک و  ساـسا 
.دش حرطم  قرش  رد  اردصالم  هیلاعتم  هفسلف  طسوت  تشگ و  ناونع  برغ  رد  دوب -  ییایناپسا 

نهذ قطنم  تاـیعقاو ، قطنم  هن  تسا  میهاـفم  قطنم  اریز  دـشاب ؛ ترثـک » دـض   » و ارگ » تدـحو   » هک تسا  ییوطـسرا  قطنم  قح  نیا 
نآ نییبت  ددصرد  هدمآ و  یجراخ  ياهدوجو  تایعقاو و  نییبت  غارـس  هب  قطنم  نیمه  اب  ییوطـسرا  فوسلیف  کی  رگا  .نیع  هن  تسا 

.تسا هدیمهفن  ار  شدوخ  هفـسلف  تقیقح  رد  دنادن ، زیچ  همه  ار  دنوادخ  اردصالم  دننام  هدشن  دقتعم  دوجو  تدحو  هب  دـشاب و  اه 
؟ دراد یخساپ  هچ  دش ) هداد  حیضوت  رتشیپ  هک   ) اردص ناهرب  هب  یصخش  نینچ  یتسار 

.؟ درک دراو  نآ  رد  يا  هشدخ  ناوت  یم  ایآ  دراد ؟ یلاکشا  بیع و  ییوطسرا  قطنم  ساسا  رب  ناهرب  نیا  ایآ 

عوضوم رازبا و  تدحو 

زیچ ملع  دوخ  تسا و  يزیچ  رازبا  .میمان  یم  عوضوم »  » ار ملع  نآ  و  رازبا »  » ار قطنم  هک  دراد  ار  شدوخ  صاخ  قطنم   (1) یملع ره 
نکیل رگید ؛ زیچ  هقف  ملع  تسا و  يزیچ  لوصا  ملع  .تسا  هقف  ملع  يژولدـتم »  » رازبا و قطنم و  هقف  لوصا  ملع  لاثم  باـب  زا  .رگید 

هتـشادن مه  اب  يا  هطبار  چـیه  هقف  یـضایر و  ملع  ود  دـننام  هک  تسین  نینچ  تسه و  یعوضوم » يرازبا و   » هطبار ملع  ود  نیا  ناـیم 
دـنوش و یم  یکی  عوضوم  رازبا و  تروص  نیا  رد  اریز  دنـشاب ؛ دـحاو  ملع  کـی  شعوضوم  اـب  قطنم  هک  تسین  نینچ  زین  دنـشاب و 

.دندرگ یم  دحاو  زیچ  کی 

کی نکیل  تسا  عوضوم  يرگید  رازبا و  یکی  تسه  قرف  ود  نیا  ناـیم  رهاـظ  رد  تسا و  ییوطـسرا  هفـسلف  رازبا  ییوطـسرا  قـطنم 
دنیب یم  دنک  یم  بقع  هب  یهاگن  ددرگ و  یم  رب  دریگ ، یم  دای  ار  نآ  هفسلف  یتقو  ییوطسرا  قطنم  يریگدای  زا  سپ  هفسلف  هدنیوج 

« لامجا  » رد اهنت  هدوب  عوضوم  رازبا و  نیا  نایم  هک  یقرف  .تسا  هدش » هدناجنگ   » هتشاد و روضح  قطنم  نامه  رد  هفسلف  نیا  همه  هک 
نتم رد  هک  یماکحا  اه و  يرواد  ایاضق و  همه  .دـنا  هدوب  دـحاو  زیچ  کی  عوضوم  رازبا و  تقیقح  رد  ینعی  تسا  هدوب  لیـصفت »  » و

(2) .تسا هدش  رداص  قطنم  نتم  نامه  رد  دوش  یم  رداص  هفسلف 

ینعی ینهذ » میهافم  تخانش   » و یـسانش » موهفم   » ییوطـسرا هفـسلف  اریز  دشاب ؛ نینچ  دیاب  تسا و  نیمه  زین  هلأسم  حیحـص  تروص 
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.هیضق تادرفم  هاوخ  دشاب  هیضق »  » هاوخ ینهذ ، تاقیدصت  هاوخ  دشاب و  يروصت  تالوقم  هاوخ  تسا  ینهذ » ياهدوجو  تخانش  »

دوجو يا  یگناگود  عون  چـیه  لوا  زا  لب  دور ، یم  نیب  زا  اهنت  هن  ییوطـسرا  هفـسلف  ییوطـسرا و  قطنم  نایم  یگناگود  ناس  نیدـب 
دناوت یمن  نیا  زا  ریغ  تاینهذ  رد  نهذ  راک  اریز  تشگ ؛ یم  طلغ  تسردان و  تشاد  یم  دوجو  رگا  دشاب و  هتـشاد  دـیابن  هتـشادن و 

نیا ریغ  رد  دشاب  هتـشاد  دوجو  شرازبا  ملع و  نآ  نایم  یگناگود  نیا  دیاب  تسا  تاینیع  اب  شراک  رـس و  هک  یملع  کی  اّما  دـشاب ؛
چیپ نامه  دوخ  اب  لب  رگید  زیچ  اب  هن  راچآ و  اب  هن  تسد و  اب  هن  ار  چـیپ  کی  امـش  هک  نیا  هیبش  .دوش  یم  حیحـصان  طلغ و  تروص 
چیه زا  دینکن  هدافتسا  مه  يرگوداج  یناوخ و  درو  زا  یتح   ) دیشاب هتشادن  چیپ  اب  یـسامت  چیه  دیتسیاب و  يرانک  رد  ینعی  دینک  زاب 

.دینک زاب  ار  چیپ  لاح  نیع  رد  و  دینکن ) هدافتسا  ییانعم  ره  هب  يرازبا 

دریگ یم  هک  ار  يا  هجیتن  ره  دـسر و  یم  هک  يرواد  ره  هب  دـنک ، یم  رداص  هفـسلف  رد  هک  ار  یمکح  ره  ییوطـسرا  فوسلیف  کـی 
(3) .تسا هتشاد  دوجو  وا  قطنم  رد  هنیعب  يرواد  نامه  هسفنب و  مکح  نامه 

لمع لامجا  اب  ینازاتفت  اریز  دراد ؛ ار  یلوا  مجح  یمود 1100  .دینک  هسیاقم  ینازاتفت  قطنملا  بیذهت  اب  ار  يراوزبس  هموظنم  قطنم 
نیودت يراوزبس  قطنم  زا  رتلصفم  قطنم  کی  رگا  هدرک و  حرطم  قطنم  رد  ار  یفسلف  لئاسم  هتخادرپ و  لیصفت  هب  يراوزبس  هدرک و 

.دیناجنگ قطنم  نامه  رد  ار  ییوطسرا  هفسلف  همه  دوش  یم  دوش 

هفسلف قطنم و  طقف  هفسلف  نیا  قطنم و  نیا  هک  دنک  یم  مالعا  دشک و  یم  دایرف  حوضو  هب  حالطـصا  هب  عوضوم  رازبا و  تدحو  نیا 
.دوش جراخ  ورملق  نیا  زا  دیابن  تسا و  تاینهذ  نهذ و 

ای و  دنتسه -  يدحاو  زیچ  ود  ره  عوضوم  رازبا و  اریز  دنتـسه -  موهوم  طلغ و  يزیچ  ساسا  زا  هفـسلف  قطنم و  نیا  ای  رگید : نایب  اب 
.دنهد اوتف  دنزادرپب و  يرواد  هب  ینیع  تایعقاو  نیع و  ناهج  رد  دنرادن  قح  دنتسه و  ینهذ  میهافم  نهذ و  هب  رصحنم  ود  ره 

.ددرگ یم  زین  هفسلف  لماش  هک  تسا  شناد  قلطم  ینعم  هب  یهاگآ  ملع »  » زا دارم  . (4)

؛ دوش ثحب  دیابن  ملع  نیا  رد  یفسلف  هیوناث  تالوقعم  ای  هیلوا  تالوقعم  زا  تسا و  هیناث  تالوقعم  قطنم  ملع  عوضوم  . (5)

بتکم غیلبت  رد  دوب و  نیطولفا  درگاـش  ینوطـالفا و  ون  هفـسالف  زا  يو  دـمآ  اـیند  هب  ناـنبل  روص  رد  لاـس 233 م  رد  سویروفرف  - 1
دـش و حرطم  يو  طسوت  راب  نیلوا  لوقعم  لقاع و  داحتا  هیرظن  تسا و  فورعم  يو  یجوغاسیا »  » باـتک .دومن  ناوارف  یعـس  داتـسا 

.تسا هدرک  یفرعم  یئاشم  ار  يو  افش  رد  ًاهابتشا  انیس  نبا 
ص 9. دئاوفلا ) ررغ   ) هموظنم حرش  - 2

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تاجاجتحا  میرک ، نآرق  رد  دـندرب و  یم  هانپ  ملاع  ندوب  میدـق  هب  لالدتـسا  نیا  لـباقم  رد  لوا  زا  نویرهد  - 3
.تسا هدش  هراشا  لاکشا  نیا  خساپ  هب  نویرهد  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تاجاجتحا  ًاصوصخم  مالسلا  هیلع  همئا  هلآو و 

بتکم غیلبت  رد  دوب و  نیطولفا  درگاـش  ینوطـالفا و  ون  هفـسالف  زا  يو  دـمآ  اـیند  هب  ناـنبل  روص  رد  لاـس 233 م  رد  سویروفرف  - 4
دـش و حرطم  يو  طسوت  راب  نیلوا  لوقعم  لقاع و  داحتا  هیرظن  تسا و  فورعم  يو  یجوغاسیا »  » باـتک .دومن  ناوارف  یعـس  داتـسا 
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.تسا هدرک  یفرعم  یئاشم  ار  يو  افش  رد  ًاهابتشا  انیس  نبا 
ص 9. دئاوفلا ) ررغ   ) هموظنم حرش  - 5
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رد ار  هیلوا  تالوقعم  هب  طوبرم  ثحابم  نینچ  مه  یفسلف و  ثحابم  زا  یتمسق  ات  درک  یم  روبجم  ار  ءامدق  اه  ترورض  یضعب  نکیل 
.دنهد رارق  ثحب  دروم  ملع  نیا 

تفاـی تغارف  سمخ  تـالوقم  ثحب  زا  یـسوط [ ققحم   [ هک نآ  زا  دـعب  : » دـسیون یم  ترورـض  نیا  حیـضوت  رد  هر )  ) یّلح همـالع 
...تسا هیناث  تالوقعم  قطنم  عوضوم  نوچ  دنتسین  قطنم  ملع  زج و  رشع  تالوقم  دنچ  ره  دنک  یم  رشع  تالوقم  زا  ثحب  هب  عورش 

تـسد هب  ار  لوصف  ساـنجا و  میناوـتب  ثحب  نیا  زا  نتفرگ  کـمک  اـب  هک  دوـش  یم  ثحب  قـطنم  رد  رـشع  تـالوقم  زا  لـیلد  نیا  هب 
دیضنلا ص 23 رهوج  ...میروآ »

ییاه ملـسم  لاسرا  رطاخ  هب  رتشیب  هداد  خر  ییوطـسرا  هفـسلف  رد  هک  عوضوم  رازبا و  داـحتا  یگتخیمآ و  نیا  هک  درک  ناـعذا  دـیاب 
لوبق هفـسلف  رد  تابثا  دیما  هب  قطنم  رد  هلأسم  دوش و  یم  هتفریذپ  ییوطـسرا  هفـسلف  ای  قطنم  رد  یعوضوم  لصا  ناونع  هب  هک  تسا 

.دنوش یم  ّدر  نآ  رانک  زا  قطنم  رد  تابثا  لایخ  هب  هفسلف  رد  دوش و  یم 

رد هک  روط  نامه  .دنـشاب  هتـشادن  مه  اب  يرظن  فالتخا  چیه  هفـسلف  نتم  رد  ناییوطـسرا  هک  دنک  یم  باجیا  ییوطـسرا  قطنم  . (1)
؟ دراد دوجو  فالتخا  همه  نیا  ارچ  سپ  .درادن  دوجو  یفالتخا  ناش  قطنم 

هفسلف نیا  نداد  يرست   » فالتخا ءاشنم  لب  ناش  هفسلف  تیهام  هن  تسا و  ناش  قطنم  هن  فالتخا  أشنم  دوش  یم  نشور  تقد  یمک  اب 
نینچ زین  دیاب  دنتـسه و  دقتعم  دوجو » تدحو   » هب ناییوطـسرا  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لاثم  ناونع  هب  تسا  تاینیع » ورملق  هب  ینهذ 

« ترثک  » ار و یجراخ  تیعقاو  دنناوت  یمن  نانیا  .دنور  یمن  هیضق  نیا  راب  ریز  نانآ  زا  یخرب  .تسا  دحاو  دوجو  موهفم  اریز  دنـشاب ؛
هحو  » راکنا هک  دنرادن  هجوت  اّما  دنناد ؛ یم  يواسم  یلقع  یب  اب  ار  يراکنا  نینچ  دننک و  راکنا  تسا ، تیعقاو  تقیقح و  کی  هک  ار 

.تسا تسردان  زین  دوجو » موهفم  تد 

نامه اـب   ) تعرـس هب  دـننک و  یمن  زمرت  حالطـصا ) هب   ) نهذ ورملق  رد  دـننک  یم  مکح  دوجو » تدـحو   » هب هک  ناـنآ  لـباقم ، رد  و 
ود ره  رگا  .دنناد  یم  دحاو »  » زین ار  یعقاو  ینیع و  ریثک  ياهدوجو  هدش و  نیع  ناهج  دراو  تسا ) نهذ  ياه  یگژیو  زا  هک  یتعرس 

دنزادرپب و ناش  هفسلف  قطنم و  تخانش  هب  ...و  توهالو  توسان  ناکم ، نوک و  نامسآ ، نیمز و  تخانش  رد  رکفت  ریس  زا  لبق  هورگ 
ورملق نآ  زا  دنـسانشب و  ار  نآ  ورملق  دربراـک و  نازیم  و  دوخ ، هفـسلف  قوقح  قح و  دوخ ، قطنم  قوقح  قح و  دوخ ، قوقح  قـح و 

.دنرادن یفالتخا  ناش  قطنم  رد  هک  روط  نامه  .دنک  یمن  زورب  ناش  نایم  یمهم  فالتخا  چیه  دنوشن  جراخ 

ییوطسرا قطنم  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها 

ملع یعدـم  ود  ره  هک  یلاح  رد  دـنا ؟ هدادـن  هئارا  ییوطـسرا  قطنم  ساسا  رب  ار  ناش  نانخـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  ارچ 
.دنتسه هتشرف  ره  ناسنا و  ره  ملع  زا  رت  هدرتسگ  هدرتسگ ،

خساپ رد  دنرادروخرب  یتیصخش  جرا  یگنهرف و  يالاو  هاگیاپ  زا  ًافاصنا  هک  ییوطـسرا  هفـسلف  ِتیـصخش  اب  نادنمـشیدنا  ناگرزب و 
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تلصخ زا  ناش -  یقطنم  تیعطاق  ياضتقا  هب  یملع -  لئاسم  رد  هک  یلاح  رد  دننک و  یم  توکس »  » هنامرتحم تروص  هب  الاب  لاوس 
.دننک یم  دروخرب  هحماسم  اب  ًالماک  عوضوم  نیا  اب  دنرادروخرب  تیعطاق 

نآرق و همه  هنرگو  دـننک  یم  حرطم  مهف  مک  يدارفا  ار  قوف  لاوس  هک : دـننک  یم  دومناو  يروط  زین  ناـنآ  هتخپ  همین  اـی  ماـخ  دارفا 
.تسا راوتسا  ییوطسرا  قطنم  ساسا  رب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانخس 

دنتـسه مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  نآرق و  گـنهرف  قیدـص  ناراـک  تمدـخ  زا  هـک  نیمرتـحم  نـیا  زا  یخرب  هـک  نـیا  رت  تفگـش  و 
نیهلأتملا ردص  دننام  زج  دنرادن  یهار  تروص  نیا  رد  دننک و  ریسفت  ییوطسرا  هفسلف  قطنم و  ساسا  رب  زین  ار  نآرق  هک  دنددصرد 

لباق ییوطـسرا  قطنم  ساسا  رب  ییاردص  ناهرب  اریز  هدرک ؛ مالعا  ار  یلـصا  نینچ  ناش  نآرق  .تسا و  ءایـشا  همه  دنوادخ  دـنیوگب :
.تسین هشدخ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  تاجاجتحا  میرک ، نآرق  رد  دـندرب و  یم  هانپ  ملاع  ندوب  میدـق  هب  لالدتـسا  نیا  لـباقم  رد  لوا  زا  نویرهد  - 1
.تسا هدش  هراشا  لاکشا  نیا  خساپ  هب  نویرهد  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تاجاجتحا  ًاصوصخم  مالسلا  هیلع  همئا  هلآو و 
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: مالسا رد  ییوطسرا  هفسلف  قطنم و  هاگیاج 

ار ییوطـسرا  قطنم  ادـخ  مه  .تسا  مّکحت »  » ضحم زین  نآ  زا  عاـفد  تسا و  یبیرف  دوخ  یعون  قوف  هحماـسم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
رد طقف  دنتـساوخ  یمن  تیب  لـها  نآرق و  هک  نیا  لـیلد  هب  نکیل  مالـسلا ؛ مهیلع  تیب  لـها  مه  تسناد و  یم  ار  نآ  تخانـش و  یم 
هن دنک و  یم  طوقـس  ناش  تایهلا  هن  لیلد  نیمه  هب  (1) و  دندرکن ینتبم  ییوطـسرا  قطنم  رب  ار  ناش  ياه  مایپ  دننک ، ثحب  تاینهذ 

مولع نینچ  مه  دوش و  یم  رت  کیدزن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  یسانش  ناهیک  هب  یمدق  زور  ره  یناهیک  مولع  .ناش  تایعیبط 
یم کیدزن  تیب  لها  نآرق و  یـسانش  ادـخ  یـسانش و  دوجو  هب  زور  هب  زور  معالا » ینعملاب  تایهلا   » یـسانش دوجو  ياـه  هفـسلف  و 

.دریگ یم  هلصاف  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  یسانش  ادخ  زا  زور  هب  زور  ناییوطسرا  یسانش  ادخ  هک  تسا  نیا  بلاج  ددرگ و 

نیا ياه  يروای  اه و  کمک  رگا  .دنک  یم  نشور  ام  يارب  ار  یمهم  قیاقح  ییوطسرا  هفـسلف  تیحیـسم و  نایم  یطاعت  هب  هاگن  کی 
رب هفـسلف  نیا  ياه  همطل  اه و  تفآ  سپـس  میریگب  رظن  رد  ار  یطـسو  نورق  رد  اسیلک  رادتقا  رد  نآ  مهـس  تیحیـسم و  يارب  هفـسلف 

طوقـس هک  تسا  نـشور  یهیدـب و  ردـق  نـیمه  اـّما  ؛(2)  دوب میهاوـخ  هدرتـسگ  یقیقحت  ثحب  کـی  دـنمزاین  میجنـسب  ار  تیحیـسم 
رکف و زا  یبنجا  ًالماک  یفطاع و  ًافرـص  نید  کی  ار  نآ  هک  دز  تیحیـسم  رب  يا  همطل  ناـنچ  ییوطـسرا  هفـسلف  ِتاـیعیبط  نیگمهس 

.تشگ یقلت  یملع » دض   » هلوقم کی  لب  یملع » ریغ   » اهنت هن  نید  مانب  يزیچ  هک  يدح  هب  درک  یفرعم  هشیدنا ،

راوآ زا  يریگولج  يارب  دوب  هداهن  انب  ییوطسرا  هفسلف  تایعیبط  يوکس  رب  ار  شیوخ  یسانش  تسیز  یسانش و  ناهج  هک  تیحیـسم 
هبنج لب  تفرگن  راب  تنوشخ  تامادـقا  نیا  زا  يا  هرهب  اهنت  هن  اما  تخادـنا ؛ هار  هب  ار  نویـسازیگنا »  » ياه هاگداد  وکـس ، نیا  ندـش 
دوخ نآ  زا  ار  خـیرات  یگدنکفارـس  نیرت  گرزب  تخاب و  هار  نیا  رد  دوب  نآ  يا  هتـسه  هیامرـس  اهنت  هک  ار  دوخ  یناـسنا  یفطاـع و 

(3) .تخاس

ثحب هیاپ  رب  تقیقح  رد  زین  تجح  شخب  ثحابم  تسا و  هدش  لیکشت  تجح »  » و فّرعم »  » یلک شخب  ود  زا  ییوطـسرا  قطنم  - 1
مـسر ّدـح و  بسک  ياه  هار  دوش و  یم  ثحب  فیرعت  تخانـش و  هوحن  زا  فّرعم »  » شخب رد  .تسا  هدـش  يزیر  هیاپ  فّرعم »  » ياه

دودـحم زا  رت  یلک  ماع و  یکی  هک  دوش  یم  لیکـشت  ءزج  ود  زا  فیرعت  یقطنم  هدـعاق  قبط  .ددرگ  یم  نشور  قیداـصم  میهاـفم و 
مـسر ای  دشاب  صقان  ّدـح  ای  مات  مسر  هچ  دـشاب  مات  ّدـح  هچ  فیرعت  ره  رد  ساسا  نیا  رب  .تسا  دودـحم  اب  يواستم  يرگید  هدوب و 

ماـع و ضرع  لـصف ، سنج ، نتـسناد  نودـب  میدـنمزاین و  تسا  یمود  زا  معا  یلوا  هک  یلک ) کـی  یهاـگ   ) یلک دوجو  هب  صقاـن ،
هک لب  تسین  ضرع  لصف و  سنج و و  ندروآ  تسد  هب  هوحن  اهنت  لکـشم  اّما  دـش ؛ میهاوخن  فیرعت  هب  رداـق  زگره  صاـخ  ضرع 

هدید ار  یلک  تفگ  یم  هک  ینادمه  لجر  هدیقع  زج  هب   ) درادن دوجو  جراخ  رد  تسا و  ینهذ  رما  کی  یلک  هک  تسا  نیا  لکـشم 
تـسناوت میهاوخ  ینعی  دیـسر  میهاوخ  ینهذ  تخانـش  کی  هب  اهنت  ضرع  لصف و  سنج ، نتـسناد  تروص  رد  یتح  نیاربانب  تسا )

، ییوطـسرا قطنم  هک  ارچ  دـش ؛ میهاوخ  هجاوم  لکـشم  اب  یجراخ  قیداـصم  تخانـش  رد  مینک و  فیرعت  ار  ینهذ  موهفم  کـی  هک 
رد دراد و  دربراـک  ینهذ  میهاـفم  فیرعت  رد  طـقف  یفیرعت  نینچ  نیا  دـنک و  یم  یباـجیا  فـیرعت  هشیمه  درادـن و  یبلـس  فـیرعت 

هدهاشم یمالک  ثحابم  رد  ًاصوصخم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  اّما  .مینک  هدافتـسا  یبلـس  فیرعت  زا  دیاب  قیداصم  فیرعت 
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یم عورش  هَّللا » ّالا  هلا  ال   » راعش اب  ار  دوخ  تضهن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تسا  هدش  هدافتسا  رایـسب  یبلـس  فیرعت  زا  هک  مینک  یم 
هیلع یلع  ترـضح  .دنتـسه  یبلـس  ود  ره  دبای ، یم  نایاپ  دـحا  ًاوفک  هل  نکی  ملو  دـلوی  ملو  دـلی  مل  اب  هک  هَّللا  وه  لق  هروس  دـننک و 
نیب رما  لب  ضیوفت  الو  ربج  ال   » نوچ يراعـش  اهدعب  و  ٍهقرافمب » یـش ء ال  لک  ریغو  هنراقمب  یـش ء ال  لک  عم  : » دـیامرف یم  مالـسلا 

کبـس و هب  اه  یـضعب  تداع  هک  تسا  نیا  تیعقاو  .دوش  یم  یمالک  ثحابم  رد  هعیـش  صوصخم  هویـش  کبـس و  فّرعم  نیرمالا »
هک یلاح  رد  دـننک  هدـهاشم  ضقانت  یعون  مالـسلا  هیلع  همئا  تانایب  هنوگ  نیا  رد  ات  هدـش  ثعاب  فیرعت ، رد  ییوطـسرا  قطنم  هویش 

نایب ددصرد  یلوا  دراد  قرف  یباجیا  فیرعت  بولـسا  اب  یبلـس  فیرعت  هویـش  کبـس و  هک  درک  شومارف  دـیابن  زگره  ار  بلطم  نیا 
نینچ ًاملـسم  میزیمآ  مهرد  مه  اب  ار  ود  نیا  زرم  ام  رگا  دنک و  یم  لابند  ار  ینهذ  میهافم  فیرعت  یمود  تسا و  تاینیع  رد  فیرعت 

فیرعت نتـشادن  نیمه  نیع  قطنم  هن  تسا  نهذ  قطنم  ییوطـسرا  قطنم  هک  نیا  لیالد  زا  یکی  سپ  .دش  دـهاوخ  ضقانتم  يدـیاقع 
دنا هدرکن  باـختنا  یمالـسا  دـیاقع  ناـیب  يارب  ار  ییوطـسرا  قـطنم  مالـسلا  هیلع  هـمئا  ارچ  هـک  نـیا  لـیالد  زا  یکی  تـسا و  یبـلس 

.تسا تاینهذ  رد  ییوطسرا  قطنم  ندوب  روصحم  يدمآراکان و 
اب ار  دوخ  درک  یعس  نوطالفا ، هفسلف  نماد  هب  ندرب  هانپ  زا  یماکان  زا  دعب  درب و  یم  جنر  یفسلف  ءالخ  کی  زا  یسلوپ  تیحیسم  - 2

نیا دنک و  داجیا  یمیمص  يا  هطبار  درک  یم  ادیپ  خوسر  تیحیسم  ناهج  هب  یمالسا  کلامم  يوس  زا  راب  نیا  هک  ییوطسرا  هفـسلف 
مه .تشگ  یسلوپ  تیحیسم  ناکرا  زا  یکی  ییوطسرا  هفسلف  هک  يدح  هب  دیـشوپ  لمع  هماج  ینیوکآ  ساموت  ياه  شالت  اب  فده 

عماجم دـیدرگ و  يراـبجا  یحیـسم  هسردـم  ره  رد  وطـسرا [  [ وا بتک  میلعت  م  رد 1260 . دـسیون ...« : یم  تنارود  لـیو  هک  ناـنچ 
دش و ادیپ  ون  تالآ  بابسا و  هک  دیسر  نایاپ  هب  یماگنه  وطـسرا  رادتقا  نارود  ...و  دنداد  یم  رفیک  ار  وطـسرا  زا  نیفرحنم  یحیـسم 

هفسلف ص 7. خیرات  ...داهن » انب  ون  زا  ار  ملع  تقد  ینأت و  يور  زا  تایبرجت  دیدرگ و  نوزفا  زور  تادهاشم 
هک دوب  اهدعب  دش و  هتشاذگ  ناینب  ینوطالفا  هفسلف  شنیب  هیاپ  رب  ءادتبا  رد  کیتسالوکسا  هفسلف  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  هنوگ  نامه  - 3

نویـسازیگنا و يارجام  هب  اهدـعب  هک  دـمآ  دـیدپ  ییوطـسرا  هفـسلف  کیتسال و  وکـسا  هفـسلف  نیب  یـشزاس  ینیوکآ  ساموت  طسوت 
« هناهاش بیذاکا   » زا ًابلاغ  کیلوتاک  بهذم  تسایـس  دسیون : یم  هنیمز  نیا  رد  تنارود  لیو  .دـش  رجنم  ییوطـسرا  هفـسلف  تسکش 

نورق رد  هک  لکش  نآ  هب  فارعا  خزود و  تشهب و  هب  طوبرم  راکفا  دوب و  هتفرگ  رارق  نآ  ذوفن  تحت  ای  دوب و  هدش  هتفرگ  نوطالفا 
یم هک  يا  هدیقع   ) مسیلائر هدـیقع  .تسا  هدـش  جرد  تیروهمج »  » باتک رخآ  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  هلابند  دوش  یم  هدـید  اطـسو 

نورق رد  تامیلعت  ساسا  هک  نفراهچ »  » یّتح تسا  ُلثم »  » هدیقع زا  يریسفت  لیوات و  دنتسه ) ینیع  تقیقح  ياراد  هیلک  روص  دیوگ 
هفسلف خیرات  دوب .» هدش  نایب  نوطالفا  باتک  رد  هک  دوب  یسورد  همانرب  يور  زا  یقیـسوم ) موجن و  هسدنه ، تایـضایر ،  ) دوب اطـسو 

یلو داد  ناکت  یتخس  هب  ار  اپورا  وطسرا  بتک  يربع  یبرع و  ياه  همجرت  مهدزیـس  نرق  رد  : » دسیون یم  رگید  تمـسق  رد  ص 42 .
ظفح دندوب  اطسو  نورق  رد  مالک  ملع  يوطـسرا  هلزنم  هب  هک  نارگید  سانیوکآ و  ساموت  هیاس  رد  ار  دوخ  شمارآ  تینما و  اسیلک 

هفسلف ص 98. خیرات  .لقعت  تمکح و  هن  دوب  ینیب  کیراب  یفاکشوم و  نآ  هجیتن  .درک 
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ص:58

رب دش  راچان  تیحیسم  نویـسازیگنا ، رزدلوب  تسیا  نیرخآ  رد  ییوطـسرا و  تایعیبط  هدرتسگ  هتـسارآ و  اّما  موهوم  خاک  طوقـس  اب 
هتـسشن زاب  هشیدنا  شناد و  هصرع  زا  هتـشگ ، رمیازلآ  راچد  هک  يدرمریپ  دـننام  ار  دوخ  هدـش  عناق  ندوب » یملع  ریغ   » تمـس ماقم و 

، قیتع دهع  باتک  يریگدای  اهنت  اسیلک  ناتـسرپرس  ناریدم و  .دـندرک  چوک  اسیلک  طیحم  زا  اه  هدکـشناد  اه و  هسردـم  .دـنک  مالعا 
.دنتسناد دوخ  هفیظو  رد  ار  اه  نآ  يرامقا  ياهریسفت  دیدج و  دهع 

تسا و تقامح  تیحیـسم ، رب  ناییاپورا  يرادافو  ییاوسر ، تحاضف و  نیا  زا  سپ  هک  دـنراد  هدـیقع  ییاپورا  نادنمـشناد  زا  یخرب 
.دنناد یم  یبرغ  حور  یگدنیاشخب  تشذگ و  یشنم ، گرزب  ناشن  ار  يرادافو  نیا  رگید  یخرب 

هچرگ دـنک ، دراو  مالـسا  هب  دوب  هدز  تیحیـسم  هب  هک  ار  همطل  نآ  تسناوـتن  ییوطـسرا ، هفـسلف  تاـیعیبط  طوقـس  نک  ناـینب  هلزلز 
زونه نانآ  زا  یخرب  یتح  دنتخادرپ و  یم  نآ  سیردت  میلعت و  هب  دنتـشاد و  رواب  ییوطـسرا  تایعیبط  نامه  هب  زین  ناملـسم  هفـسالف 

(1) .دنا هدنام  رادافو  نآ  هب  مه 

تیحیسم و   ) دوب هتـشگ  هیارا  تایعیبط  روحم  رد  هک  دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  ياه  نییبت  مالـسا  تابث  لماع  تقیقح  رد 
تفه  » زا ناناملـسم  دوـخ  اـّما  دـنتفگ ؛ یم  نخـس  کـلف ) ُهن   ) نامـسآ ُهن  زا  هشیمه  ناملـسم  ناییوطـسرا  دوـب ) نآ  دـقاف   (2) یسلوپ

.دنتشاد یمنرب  تسد  دوب  ناش  نآرق  ّصن  هک  نامسآ »

(3)

رت و سونأم  مولع  نیا  اب  ار  دوخ  زین  مالـسا  تفای ، راگزاس  مالـسا  هدـش  مـالعا  لوصا  اـب  ار  دوخ  دـیدج ، مولع  بلاـق  رد  تاـیعیبط 
.ییوطسرا تایعیبط  اب  ات  دید  رت  بسانتم 

هتـشاد تیموـکحم  نیا  زا  يا  هرهب  مالـسا  هلمج  نآ  زا  ینید  ره  هک  تشگ  بجوـم  نید »  » ناوـنع هب  تیحیـسم  تیموـکحم  هـچرگ 
.دشاب

ات تسا  ریاد  اـم  روشک  زکارم  زا  یکی  رد  ییوطـسرا  یـسانش ) ناـهیک   ) تئیه سیردـت  هسلج  مه  زورما  نیمه  هک  تسا  بلاـج  - 1
یـسانش ناهیک  نایم  دننک  یم  رکف  هک  هدـش  ادـیپ  نآ  زا  دـعب  مهوت  نیا  .دـهد  یتشآ  زور  یـسانش  ناهیک  تئیه و  نآ  نایم  دـناوتب 

نایم یتشآ  تبون  لاح  دـنا و  هدروآ  دوجو  هب  یناسمه  عون  کی  هداد و  یتشآ  ییوطـسرا  تئیه  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نآرق و 
.تسا زور  یسانش  ناهیک  تئیه و  نآ 

تیعقوم زا  هدافتسا  اب  دوب  هدیرخ  ار  مر  تیعبت  ردپ  طسوت  هک  يو  درک  یم  یگدنز  نیطسلف  رد  تسا و  لواش »  » يو مان  سلوپ : - 2
رد نآ  غیلبت  هب  هدیورگ  تیحیسم  نید  هب  دوخ  دعب  یتدم  اّما  تخادرپ ؛ نیطـسلف  نایحیـسم  هزات  رازآ  تیذا و  هب  يدیدم  تدم  قوف 

يزاب لد  تسد و  اب  هدرک  روکذم  قطانم  رد  يدایز  ياه  ترفاسم  .تخادرپ  اپورا  ریغص و  يایسآ  رد  اهدعب  برعلا و  هریزج  لامش 
نیا اب  دروآ و  درگ  دوخ  رود  هب  ار  يرایسب  هدع  تسناوت  تیحیـسم  یتدیقع  لوصا  زا  یـضعب  خسنو  فیلاکت  ماکحا و  شـشخب  رد 
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تدـم رد  دوش و  زوریپ  دنتـشاد ، يراـگزاسان  رـس  وا  اـب  دـندوب و  نیطـسلف  رد  هک  حیـسم  نید  یلـصا  نارادـفرط  تیفیک  رب  تیمک ،
تیحیـسم سـسؤم  نیمود  ًابلاغ  ار  يراوح  سلوب  : » دسیون یم  سان  یب  ناج  .دربب  نیب  زا  ار  حیـسم  ترـضح  نیتسار  راکفا  یکدـنا 

عماج خیرات  ...تخاس  بولغم  ار  يوسوم  عیارش  لوصا و  نارادفرط  هقرف  درک و  رایـسب  داهج  هار  نیا  وا د،ر  ًاملـسم  دنا و  هداد  بقل 
نینچ مه  درادن و  یبوجو  ناتخ  لمع  رگید  هک  درک  مالعا  ًاحیرص  ور  نیا  زا  دسیون ...« : یم  يرگید  تمسق  رد  و  نایدا ص 614 .

خیرات .درک » دـیابن  میـسقت  رهاط  سجن و  هب  ار  يرـشب  دارفا  تشاد و  دـهاوخن  ترورـض  بارـش  ماعط و  رد  مارح  لـالح و  تیاـعر 
یسلوپ تیحیسم  دنا و  هدرمش  تیحیـسم  نید  هدننک  فیرحت  ار  يو  زین  یمالـسا  ثیداحا  رد  قوف  لیالد  هب  نایدا ص 616 . عماج 

.داد ناوت  یم  ینونک  تیحیسم  هب  هک  تسا  یمان  نیرت  هتسیاش  نیرتهب و 
ضرالا یف  ام  مکل  َقَلَخ  يّذـلا  وه  ( 1 دوش : یم  هراشا  دروم  دـنچ  هب  هک  تسا  هدـش  دراو  نآرق  رد  یناوارف  تاـیآ  دروم  نیا  رد  - 3

هب درک و  قلخ  امـش  يارب  ار  نیمز  تادوجوم  همه  هک  تسا  ییادخ  وا  ...و  ٍتاومـس : عبـس  نهیوّسف  ءامـسلا  یلا  يوتـسا  مث  ًاعیمجم 
: ضرالاو عبسلا  تاومّسلا  هل  حّبَُـست  ( 2 . 29 هرقب /  .تشارفارب » رگید  کـی  زارفرب  ار  نامـسآ  تفه  تشاـمگرظن و  نامـسآ  تـقلخ 

تفه ياه  نامسآ  راگدرورپ  وگب  ...و : عبسلا  تاومـسلا  ُّبَر  نَم  لق  ( 3 44 ارسا /  ...دننک » یم  ادخ  شیاتس  نیمز  نامـسآ و  تفه 
.12 تلُّصف /  ...درک .» راوتسا  ار  نامسآ  تفه  هاگ  نآ  ...ٍتاومس : َْعبَس  ّنُهیضقف  ( 4 . 86 نونموم /  تسیک »...؟ هناگ 
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رانک و هب  یگتسباو  نیا  زا  ناملسم  تما  ِمالسا  نکیل  دوب ؛ ینتبم  ییوطسرا  هفسلف  رب  ناملسم  هفسالف  ِمالسا  هچرگ  رگید : ترابع  هب 
.تسه دوب و  لقتسم 

اعّدا و نامه  اب  تسناوت  مالـسا  ساسا  نیا  رب  .دنا  هدوب  تیلقا  ّدـح  نیرت  نییاپ  رد  ناملـسم  نادنمـشناد  نایم  رد  ناییوطـسرا  هشیمه 
.دور شیپ  شناد  هصرع  رد  نوزفازور  روط  هب  دنامب و  یقاب  دوخ  تیملع »  » راعش

تسا و ماوع » تیحیسم   » هدنام یقاب  هچنآ  دوب و  ییوطسرا » هدش  نییبت  تیحیسم   » درک طوقس  هچ  نآ  تفگ : دیاب  تیحیـسم  هرابرد 
.نانآ یشنم  گرزب  لیلد  هن  تسا و  ناییاپورا  تقامح  لیلد  هن  نیا 

دننک و یلوتسم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  تایعیبط  رب  ار  ییوطسرا  تایعیبط  دندش  یم  قفوم  ناملسم ، ییوطسرا  هفـسالف  رگا 
هناناج یعـس  ًافاصنا  هدرتسگ و  شـشوک  فدـه  نیا  يارب  اه  نرق  هک  روط  نامه  دـنزادنیب -  ياج  مالـسا  تاـیعیبط  ناونع  هب  ار  نآ 

یم جارخا  هشیدنا  لقع و  هریاد  زا  هدمآرد و  ماوع » نید   » کی تروص  هب  هتشگ  راچد  تیحیـسم  تشونرـس  هب  زین  مالـسا  دندرک - 
.تشگ

رد ق.ه )  385  - 460  ( یسوط خیـش   (1)، دریذـپب ار  نآ  شخرچ  نیمز و  تـیورک  دـناوت  یمن  ق.ه ) . 543  - 606  ( يزار رخف  رگا 
(3) .تسا هدرک  هبساحم  ار  نیمز  هرک  نزو  مجح و  طیحم ، یتح  دولخلا  باّنج  بحاص  (2) و  هدرک عافد  نآ  زا  نایبت  ریسفت 

ییاه تمواقم  مینک ؛ یم  هدهاشم  دبعتم ، دارفا  یخرب  رد  یتح  یمالسا و  گنهرف  رد  ار  ییوطـسرا  تایعیبط  ریثأت  زاب  اه  نیا  همه  اب 
یهاگ مه  زونه  هتشگ و  یم  دنا ) هدش  دییات  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  صن  اب  هک  یلوصا   ) یعیبط مولع  نشور  لوصا  لابق  رد 

.دوش یم 

یلوصا و دـقن  رد  ار  ناسنا » ناهج و  نییبت   » باـتک متـسین و  زور  یعیبط  مولع  يارچ  نوچ و  یب  شریذـپ  ددـصرد  ناـیب  نیا  رد  نم 
: دوش هداد  حیضوت  بلطم  ود  دیاب  یلو  ما ؛ هتشون  زور  یناسنا  مولع  یبرجت و  مولع  یساسا 

، ییوطـسرا تایعیبط  خوسر  ذوفن و  زا  هک  دنا  هدرک  نییبت  ار  تایعیبط  حیحـص  لوصا  يدح  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و   - 1
.تسا هتشگ  عنام 

ییوطـسرا تایعیبط  نداد  ياج  يارب  اه  نرق  لوط  رد  ام  ییوطـسرا  هفـسالف  مامتها  یعـس و  هک  درک  یتقو  شوخ  ساسحا  دیاب   - 2
: میسرپب نامدوخ  زا  هک  تسا  هدیسر  نآ  تقو  کنیا  تسا و  هدیسرن  هجیتن  هب  مالسا  نتم  رد 

؟ تسا هفسلف  دقاف  مالسا  ایآ 

هفسلف دقاف  تیحیسم  دننام  یـسانش ،) ادخ   ) صخالا ینعملاب  تایهلا  و  یـسانش ) دوجو   ) معالا ینعملاب  تایهلا  روحم  رد  مالـسا  ایآ 
 - ییوطسرا نیهارب  اب  نهربم  فوصت  یقارشا  هفسلف  ییاردص -  هیلاعتم  تمکح  ای  ییوطسرا  هفـسلف  رب  ار  مالـسا  تایهلا  هک  تسا ؟
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؟ مینک راوتسا 

هفـسلف دوخ  يارب  زین  هناوید  ره  لب  یّماع  مدآ  ره  اریز  تسین ؛ دوبن و  هفـسلف  دقاف  زین  سلوپ  تیحیـسم  یتح  تیحیـسم  هک  یلاح  رد 
یحیسم ره  رب  تسا و  هتشگرب  سلوپ  ینیب  ناهج  شنیب و  نامه  ینعی  شیوخ  لصا  هفسلف  هب  تقیقح  رد  زورما  تیحیـسم  .دراد  يا 

سلوپ رصع  رد  هک  دوخ  یلوا  ریسم  رد  تفر و  یمن  ییوطسرا  هفسلف  غارـس  هب  لوا  زا  تیحیـسم  شاک  يا  دیوگب : هک  تسا  راوازس 
.تشگ یم  يراج  هتشگرب ، نآ  هب  هزورما  تشاد و 

، دـشاب راـب  تمادـن  ّرـضم و  نینچ  یـسلوپ  تیحیـسم  يارب  دراد  ریاـغتم  تیهاـم  هک  ییوکـس  رد  نتفرگ  رارق  يریگ و  ماو  هک  یتقو 
یم هنازرو  متـس  تسیاشان و  ردق  هچ  تسا ، قیقد  راوتـسا و  يا  هفـسلف  ياراد  دوخ  هک  لیـصا  نید  کی  رب  يا  هفـسلف  نینچ  لیمحت 

؟ دوش

.يزار رخف  ریبک  ریسفت  - 1
یلا قرـشملا  نم  ملاعلا  دودـح   » بحاص و  . 102 ص 103 -  نآرقلا ج 1  ریــسفت  یف  ناـیبتلا  .یـسوط ص 310 و  خیـش  هرازه  - 2

، يو رب  تسا  طیحم  کلف  ییوگ و  نوچ  تسا  درگ  نیمز  : » دـسیون یم  دروم  نیا  رد  هتفای  فیلاـت  ق.ه  لاس 372 . رد  هک  برغملا »
ملاعلا ص 8. دودح  ...یبونج .» بطق  ار  رگید  دنناوخ و  یلامش  بطق  ار  یکی  بطق ، ود  رب  نادرگ 

ناهج و نییبت   » باتک رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  ناـیب  ساـسا  رب  طـقف  تاـنئاک  حالطـصا  هب  ناـشکهک و  ناـهج ، رمع  - 3
.دنرتبقع نآ  زا  لاس  اهدص  زور  یبرجت  يرظن و  مولع  هک  هدش  هبساحم  ناسنا »
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قطنم هاـگ  شیپ  هب  یگزوـیرد  تروـص  نیا  رد  تـسا » هفـسلف  قـطنم و  ياراد  دوـخ  مالـسا   » میوـگب دـیاب  قوـف  شـسرپ  خـساپ  رد 
هفسلف کی  دقاف  ای  تسا  هفسلف  دقاف  مالسا   » مییوگب رگا  دوب و  دهاوخ  ضحم  ياطخ  ییوطسرا ، هفسلف  هب  نآ  ساسا  رب  ییوطسرا و 
نیمات يا  هفـسلف  يریگ ، ماو  قیرط  زا  ینییآ  نینچ  يارب  تسانب  رگا  تسین و  ینید  نینچ  رد  يریخ  تروص  نیا  رد  تسا » صخـشم 

(1)، درادن حیـضوت  ناوت  تاینهذ  نهذ و  ورملق  زا  جراخ  رد  هک  ارگ  نهذ  هفـسلف  نیا  دوش  یم  باختنا  ییوطـسرا  هفـسلف  ارچ  دوش 
.؟ -  دراد رگید  نوگانوگ  ياه  هفسلف  رب  یتیزم  هچ 

تسیود زا  نآ  نداد  شرتسگ  ییوطسرا و  هفسلف  ندنارورپ  يارب  خیرات  لوط  رد  ناناملسم  ياه  یعس  اهدادعتسا ، اه ، غوبن  ردق  هچ 
هفـسلف نیودت  يارب  اه  شـشوک  اه و  غوبن  نیا  مدـص  کی  رگا  تسا !؟! هدـش  فرـصم  هلأسم ، دـنچ  دـص و  تفه  هب  هلأسم  دـنچ  و 

لوصا و بیترت  اب  هتفای  نامزاس  هدش و  نییبت  هفسلف  کی  ياراد  زورما  ام  تشگ  یم  فرصم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  يدوخ 
.میدوب عورف ،

؟ تسا مزال  ییوطسرا  هفسلف  تایهلا  رد  يرگنزاب  ایآ 

دیدجت تقو  چیه  تفر و  داب  رب  هک  میتشاد  نامیا  ییوطسرا  تایعیبط  هب  تخـس  فوسلیف  ناونع  هب  يراگزور  میـسرپب : دوخ  زا  دیاب 
، بجاو مهم ، گرزب ، راک  نیا  ارچ  مینکب ؟ -  هفـسلف  نیا  تایهلا  رد  رظن  دیدجت  کی  تسین  راوازـس  ایآ  میدرک  یمن  نآ  رد  يرظن 

.؟! (2) مینک یمن  ار  ترخآ  ایند و  يرورض  یتایح و 

فرصم هار  نیا  رد  ار  ناشرمع  يدنمجرا ، نازیزع  میا ؛ هدیشک  هفسلف  نیا  تایهلا  ندنارورپ  يارب  يدایز  تمحز  تسا  تسرد  یلب 
هب رگا  .دنیآ  یم  رامـش  هب  ام  يا  هشیدنا  یملع و  خیرات  هنحـص  رد  يدنلب  هّلق  مادـک  ره  دوجو  هک  یمارگ  سب  یناگرزب  .دـنا  هدرک 

قیقحت و لها  نانآ  دننام  هک  میزادرپب  یحیحـص  ندیلاب  هب  میناوت  یم  یتقو  نکیل  تشاد ؛ میهاوخن  يا  یگدنلاب  نادـنچ  میلابن  نانیا 
زین نانآ  يانبم  لصا  يداقن  رد  لب  اه  نآ  راـک  هعـسوت  رد  طـقف  هن  مینکن و  هدنـسب  ناـنآ  راـک  هب  هدوب و  تقیقح  تفاـیرد  لاـبند  هب 

.میشوکب

تسین و یملع  لفاحم  زکارم و  زا  ییوطـسرا  هفـسلف  فذـح  نم  داهنـشیپ  دوصقم و  میوگب  مهاوخ  یم  هک  تسادـیپ  الاب  تراـبع  زا 
، هعـسوت رد  منک  یم  داهنـشیپ  سکعرب  لب  منک  یمن  داهنـشیپ  زین  ار  نآ  يزورما  فیک  مک و  هب  ندرک  هدنـسب  نآ و  رد  دوکر  یّتح 

ياه مامتها  راوازـس  زاب  دشاب  نهذ  یگدـیزرو  هفـسلف  نیا  دوس  اهنت  رگا  .میـشوکب  شیپ  زا  شیب  هفـسلف  نیا  شرتسگ  ندـنارورپ و 
يارب قطنم  نیرت  حیحـص  نیرت و  قیقد  نیرت ، لماک  ییوطـسرا  قطنم  هک  ما  هتفگن  ررکم  هوزج  نیا  زاغآ  زا  رگم  .تسا  نیا  زا  شیب 

دراد شزرا  رادقم  نامه  هب  نهذ  ناهج  تفرعم  دراد ؟ یمک  شزرا  نهذ » ناهج  تفرعم   » رگم .تسا  یسانش  موهفم  یسانش و  نهذ 
(3) .دشاب یم  اراد  نیع » ناهج  تفرعم   » هک

فیرعت هب  دـناوت  یم  طقف  دوخ  قطنم  قبط  هک  ارچ  تسا ؛ هدـنام  زجاع  صخالا  ینعملاب  تایهلا  شخب  رد  ًاصوصخم  هفـسلف  نیا  - 1
نیا یتقو  دوش و  یم  دوجولا  بجاو  ینهذ  فیرعت  هب  رجنم  شیاه  شالت  مامت  درادـن  دوجو  جراخ  رد  یلک  نوچ  دزادرپب و  یباجیا 
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مهیلع تیب  لها  هویش  کبـس و  اّما  .دنـسر  یم  ...و  دوجو  تدحو  هب  هدش  تاضقانت  راچد  دنهد  یم  يرـست  تاینیع  هب  ار  اه  فیرعت 
لئاسم یسررب  نیع  رد  هدرکن و  ادیپ  ییوطسرا  قطنم  هب  يزاین  زگره  تسا  رادروخرب  زین  یبلس  فیرعت  زا  هک  هنیمز  نیا  رد  مالـسلا 

.دوش یمن  ییارگ  نهذ  ضقانت و  راتفرگ  صخالا  ینعملاب  تایهلا  هب  طوبْرم 
ءارقتـسا لحم  تایعیبط  هک  دوب  لیلد  نیا  هب  تخیر  ورف  تایعیبط  رگا  دنراد  هدیقع  رادافو  ناییوطـسرا  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه  - 2

ورف زگره  مینک  یم  هدافتسا  ناهرب  زا  صخالاو  معالا  ینعملاب  تایهلا  رد  نوچ  اّما  تسین ؛ هدوبن و  روآ  نیقی  زگره  ءارقتسا  تسا و 
رارق مومع  شریذپ  دروم  هدش و  طلسم  نایناهج  نهذ  رب  وطـسرا  تایعیبط  ًالوا  خساپ : .تسین  هشدخ  لباق  ناهرب  هک  ارچ  دزیر ؛ یمن 

ییوطـسرا تایهلا  یلو  دـنتفر ؛ یمن  کلف » هن   » راب ریز  یـسانش  ناهیک  رد  دـبعت »  » ًافرـص ساسا  رب  مه  نآ  ناناملـسم  اهنت  دوب  هتفرگ 
درط و دروم  رخاوا  نیا  ات  دزیر و  ورف  هدروخ  تسکـش  ات  تسا  هتـشگن  طلـسم  هتفای ، ناماس  تروص  هب  مدرم  ینید  دـیاقع  رب  زگره 

ییوطسرا تایهلا  ًایناث : .دندز  یم  قن  حالطـصا  هب  اج  نآ  اج و  نیا  رد  يردان  دارفا  تروص  هب  نایارگوطـسرا  دوب و  ناناملـسم  یفن 
هدـش لیدـبت  هفارخ  و  قیاقح » راکنا   » و تایعقاو » راکنا   » زا يا  هدوت  هب  تسا و  هتخیر  ورف  هدروخ و  تسکـش  ًالماک  یناهج  هنهپ  رد 

یم هدـنز  ار  هدوسرف  فوصت  مه  .مینزن  یم  اجرد  نآ  ياه  هناریو  رد  هدـنام و  بقع  خـیرات  زا  هک  میتسه  اـهام  زا  یخرب  اـهنت  تسا 
اب ار  تاییوطـسرا  دیاتـس و  یم  اـم  يارب  دـیدج  مسیلاربـیل  ار  فوـصت  هک  ارچ  مینک ؛ یم  هیجوـت  تاییوطـسرا  اـب  ار  نآ  مه  مـینک و 

.دنهد یم  هولج  شزرا  اب  ام  ياهزغم  رد  نانمیرها  تاقیوشت 
«. .تشاد میهاوخن  يا  هفسلف  زگره  میسانشن  ار  نهذ  رگا  دسیون : یم  اهراب  مسیلائر  شور  رد  يرهطم  دیهش  داتسا  - 3
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چیه ام  .مینک  رظن  دـیدجت  تایعقاو ، نیع و  ملاع  هب  میهافم  نهذ و  ملاـع  زا  هفـسلف  نیا  نداد  يّرـست  رد  هک : تسا  نیا  نم  داهنـشیپ 
هک مراد  اعدا  نکیل  میهدب ؛ نآ  هب  ار  نآ  هتسیاش  جرا  دیاب  سپ  تشگ  میهاوخن  زاین  یب  ییوطـسرا  هفـسلف  قطنم و  زا  زگره  تقو و 

نیع و رب  هک  یلومـش  اب  هفـسلف  نیا  هک  دید  میهاوخ  مینک ، نیودـت  هتفای  نامزاس  تروص  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  رگا 
؛ درادن نآ  هتفر  شیپ  هدش و  یمالسا  بلاق  رد  یتح  ییوطـسرا  هفـسلف  قطنم و  هب  يزاین  چیه  دوخ  ندوب  هفـسلف  لصا  رد  دراد  نهذ 

طسوت نآ  حالـصا  مدع  حالـصا و  ات  میـسانشب  ار  ییوطـسرا  هفـسلف  هک  دوش  یم  نشور  یماگنه  نیا  دنک و  یم  حالـصا  ار  نآ  لب 
.میبایرد ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف 

ییوطسرا قطنم  تخانش  ترورض 

: دراد ام  يارب  گرزب  دروآ  هر  هس  هزورما  ییوطسرا  هفسلف 

ییوطسرا هفسلف  میسانشب ، ...و ) مسیتراکد  مسینایتناک ، مسیلگه ، دننام   ) ار يا  هفـسلف  ره  میهاوخ  یم  هک  روط  نامه  تخانـش :  - 1
.میسانشب دیاب  زین  ار  هدش  یمالسا  و  کیتسالوکسا ، ینانوی ،

تیب لها  هفسلف  هلمج  زا  هفسلف  ره  نتخانش  يارب  دراد  هک  یسانش ) نهذ  يرورپ و  نهذ   ) یگ هژیو  اب  ییوطسرا  هفـسلف  قطنم و   - 2
.دنک یم  حلسم  ار  ام  مالسلا ، مهیلع 

یعدم نم  تسا و  تیعقاو  تقیقح و  کی  نیا  تسین و  یهار  ییوطـسرا  قطنم  زا  ریغ  نهذ  ناهج  نهذ و  تخانـش  يارب  ًاساسا   - 3
هب ام  زاین  دروم  نیا  رد  .دوبن  ماو  دنمزاین  تشادرب و  رد  زین  ار  قطنم  نیمه  دش  یم  نییبت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  رگا  متـسه 

نیع ملاع  زا  ار  نهذ  ملاـع  میهاوخب  رگا  ینعی  تسا  مسیلانویـسوکنوف »  » ماـقم رد  اـهنت  نهذ  ِناـهج  تخانـش  يارب  ییوطـسرا  قطنم 
.دوب دهاوخ  ام  رازبا  اهنت  روکذم  قطنم  مینک ، یسررب  يرگید  زا  يادج  ار  مادکره  هتخانشزاب و 

ملاع ندادن ، نت  نیمه  لیلد  هب  ییوطـسرا  هفـسلف  دوخ  یتح  دهد  یمنرد  نت  مسیلانویـسوکنوف  هب  يا  هفـسلف  چیه  هک  تسا  یهیدـب 
.دش یم  دیابن  هک  دش  راچد  یتشونرس  هب  دیشک و  ثحب  ریز  هب  اج  کی  ار  نهذ  ملاع  نیع و 

قطنم شقطنم ، نیاربانب  دنک  یمن  نهذ  وریپ  ار  نیع  زین  دنک و  یمن  یحارج  ادـج و  نهذ  زا  ار  نیع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.تسین ییوطسرا 

: ینعی میهد  رارق  ملع  کی  قطنم  ماقم  رد  ار  نآ  هدیشک و  نییاپ  هفسلف  کی  قطنم  یسرک  زا  ار  ییوطـسرا  قطنم  دیاب  قوف  لیالد  هب 
نهذ ملع  ینعی : میهد  رارق  ملع  کی  ماقم  رد  ار  نآ  هدروآ  نییاپ  هفسلف  یـسرک  زا  ار  ییوطـسرا  هفـسلف  .یـسانش و  نهذ  ملع  قطنم 

.یسانش موهفم  یسانش و 

؟ تسا مزال  ییوطسرا  هفسلف  ياه  هیاپ  يور  رب  مالک  نتخاس  ایآ 
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همئا دنتـسه !؟ -  مالک »  » دقاف مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ایآ  دوش : یم  رارکت  رگید  يوحن  هب  نیـشیپ  ياه  شـسرپ  زا  یکی  اج  نیا  رد 
!؟ دنتسناد یمن  ار  نید  نآ  مالک  نید ، کی 

دومحم ردـلق و  ياه  لرغط  لـهاج و  ياـه  هفیلخ  غوی  تراـسا و  هطلـس ، تحت  نرق ، لوط 14  رد  هک  میتـسه  میدوـب و  یعدـم  رگا 
هک مینارورپـب  هتفر  شیپ  سب  تیهاـم  قیقد و  ناـمزاس  اـب  ار  ناـم  هقف  میتـسناوت  هک  ردـق  نیمه  میتـشاد و  رارق  رجحتم  ياـه  يونزغ 

مهیلع تیب  لها  ...و  مالک  هفـسلف ، ریـسفت ، خـیرات ، هب  ات  میتسناوتن  نآ  زا  شیب  هدوب و  یگرزب  راک  ددرگ ، ناـیناهج  قوقح  دـمآرس 
( رودقم رثکادح   ) هار و نیرت  هاتوک  نآ ، ندرک  یمالسا  ییوطـسرا و  مالک  هفـسلف و  هب  نتخادرپ  تیعـضو  نیا  رد  میزادرپب  مالـسلا 

.تسا تیعقاو  نیع  تسرد و  همه  میا ، هدرک  مامتها  یعس و  یتلم  ره  زا  شیب  هار  نیا  رد  ًانادجو  ًافاصنا و  دوب و  ام  يارب 

رب هتـشذگ  ياه  هدـس  دـننام  لقادـح  میراد ، رایتخا  رد  زهجم  ًاتبـسن  يزکارم  دراد ، دوجو  یتاـناکما  تسه ، يا  هنیمز  هک  زورما  اـّما 
یمن تراغ  هتـشذگ ) ياه  هدس  دننام   ) ار نام  لاوما  لام و  دـننک ، یمن  نام  ماع  لتق  روشک  کی  رد  مک  تسد  دـننز و  یمن  نامرس 

ثیداحا رب  ینتبم  ریسفت  کی  یتح  مالک  هفسلف و  زا  هتشذگ  زونه  ارچ ؟ لاح  مینارذگ ، یم  ار  نامز  نیرت  هدوسآ  ام  ًارهاظ  دنیامن و 
مک تسد  یتیب و  لها  ریغ  ياهریـسفت  ار  نامرکف  اّما  میـشاب  تیب  لها  وریپ  دـیاب  یکات  میرادـن ؟ مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تاـنییبت  و 

؟ دنک هیذغت  یطاقتلا 
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.درک نیودت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تانییبت  ساسا  رب  ًارصحنم  ریسفت  کی  ناوت  یمن  تسا و  نیمه  ریسفت  دننک : یم  رکف  اه  یضعب 
.دننک یم  رکف  نینچ  هفسلف  دروم  رد  هفسلف  ناراک  ردنا  تسد  هک  روط  نامه 

: دوش حرطم  يدج  تروص  هب  دیاب  بلطم  هس 

مولع تسا و  ام  راظتنا  رد  جنرغب  کیرات و  يا  هدنیآ  مینکن ، نیودـت  تیب  لها  ثیداحا  ساسا  رب  ًارـصحنم  ار  نآرق  ریـسفت  رگا   - 1
.درب دهاوخ  ار  زیچ  همه  نک  ناینب  لیس  دننام  شدوخ  یملع » ریغ   » تقیقح رد  و  سدح »  » تیهام اب  یبرغ  یناسنا 

تسردان لصا  رب  هوالع   ) دوش هدنسب  هدش  یمالسا  ییوطسرا  هفسلف  نامه  هب  دوشن و  نیودت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف  رگا   - 2
.دوب دهاوخن  نکمم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تانییبت  ًارصحنم  ساسا  رب  نآرق  ریسفت  ناکما  زگره  عوضوم ) نیا  ندوب 

ناور یسانش ، ناور  یسانش ، ناسنا  مالـسلا -  مهیلع  تیب  لها  یناسنا  مولع  هب  ام  یـسر  تسد  ددرگن  یلمع  قوف  همانرب  ود  رگا   - 3
زیچ ود  هب  هک  نیا  رگم  تسه  نکمم  ریغ  دوب و  دهاوخ  نکمم  ریغ  یعامتجا -  ماظن  تیریدم و  یـسانش ، هعماج  یعامتجا ، یـسانش 

: میربب هانپ 

هب ًافطل  دـینیب  یم  هک  هدرک  ظفح  ّدـح  نیا  رد  اّما  تسا ؛ تسرد  نیا  .درک  دـهاوخ  هدرک و  ظفح  ار  نید  نیا  هشیمه  دـنوادخ  ( - 1
.ناتدوخ هراوید  راهچ  زا  نوریب  هب  دینک  هاگن  ناهج  لک 

یم روهظ  فیرـشلا  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  نامز  نآ  ات  تسا و  مزال  يرایـسب  ياه  لاس  مینک  یلمع  ار  اه  همانرب  نیا  ام  اـت  ( - 2
.مالسلا هیلع  ماما  هدهع  هب  نآ  ندرک  هلاوح  فیاظو و  كرت  ینعی  مه  نیا  .دوش  یم  مامت  لئاسم  دنک و 

تسا ملسم  لاسرا  راچد  ییوطسرا  قطنم 

ار ناسنا  سمخ  تایلک  ثحبم  رد  .تسا  هدـش  ملـسم  لاسرا  راچد  دوخ  یـساسا  نکیل  یلوا  ياـه  مدـق  ناـمه  رد  ییوطـسرا  قطنم 
ناویح  » ار بسا  هک  روط  نامه  .دراد  یم  لاـسرا  ملـسم  کـی  ناونع  هب  دـنک و  یم  روبع  نآ  زا  یناـسآ  هب  هدـیمان و  قطاـن » ناویح  »

.دمان یم  قهان » ناویح   » ار غالا  و  سرتفم » ناویح   » ار ریش  لهاص »

کی ياراد  مادـک  ره  بسا  ناسنا و  هنرگو ، دراد  یفیک  ًافرـص  قرف  کی  نآ  لاثما  و  لهاص »  » لصف اب  قطاـن  ِلـصف »  » قوف ناـیب  رد 
.هلهاص نآ  سفن  تسا و  هقطان  نیا  سفن  هک  توافت  نیا  اب  دنتسه  یناویح » سفن  »

دـیآ و یمن  شیپ  یلاکـشا  چـیه  مینادـب ، ملـسم  ار  نآ  و  میریذـپ ) یم  هک   ) میریذـپب بسا  دروم  رد  ار  لهاص » ناویح   » فیرعت رگا 
هن تسا و  ملع  هن  قطنم  اریز  تسا ؛ یفاک  هزادـنا  نیمه  قطنم  رد  دوش و  یم  هتخانـش  اه  تیهام  ریاس  زا  لـصف  نیا  اـب  بسا  تیهاـم 

(1) .هفسلف

نینچ رگا  مینک و  حرطم  ای  میزوماـیب  قطنم  نتم  رد  ار  یـسانش  تسیز  یـسانش ، بسا  یـسانش ، ناویح  یـسانشدوجوم ، تسین  اـنب  و 
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تسرداـن و هک  میا  هتـشاد  مدـقم  رازبا  رب  ار  عوـضوم  لـب  میا  هدرک  طـلخ  عوـضوم »  » و رازبا »  » ناـیم عـقاو  رد  میهد  ماـجنا  ار  یلمع 
.دوش یم  لهج  هب  لاغتشا 

نآ هدرک  ادـج  اه  تیهام  ریاس  زا  ار  ناسنا  تیهام  بسا ) دروم  رد  لهاص »  » لصف دـننام   ) هچرگ قطان » ناویح   » اب ناسنا  فیرعت  اّما 
، یتخانـش هیـضق  یملع و  يرواد  کی  یفـسلف ، مکح  کی  رگید  بناـج  زا  نکیل  دـهد ؛ یم  زیاـمت »  » هبنج نآ  هب  دناسانـش و  یم  ار 
زا قطنم  هجیتن  رد  و  ندوب ) ناویح  رد  كارتشا   ) دـنک یم  تاـبثا  زین  ار  كارتشا  کـی  زیاـمت ، حیـضوت  نیع  رد  هک  دـنک  یم  رداـص 
رب عوضوم  مدقت  مه  دوش و  یم  عوضوم  رازبا و  طلخ  مه  دوش  یم  دراو  یملع  یفـسلف و  يایاضق  ورملق  هب  هدـش  جراخ  رازبا  ورملق 

.دهد یم  خر  رازبا 

مزاول صخا  ینعم  هب  لصف  نیا  یقطنم : لصف  فلا : دـنرب : یم  راک  هب  ینعم  ود  رد  ار  لصف  ظفل  ناییوطـسرا  دوخ  هک  يروط  هب  - 1
تـسد هب  نوچ   ) دنرب یم  راک  هب  یقیقح  لوصف  ياج  هب  اه  فیرعت  رد  هدرک  باسح  لصف  ار  نیا  دوش  یم  ضراع  عون  رب  هک  تسا 

نیا یقاقتـشا : لصف  .دوش ب : یم  هدرب  راک  هب  ناسنا  یقیقح  لـصف  ياـج  هب  هک  قطاـن  دـننام  تسا ) لکـشم  یقیقح  لـصف  ندروآ 
همکحلا ص 82. هیاهن  .دـیآ  یم  باسح  هب  یقطنم  لصف  ءدـبم  دـشاب و  یم  تسا  سنج  لصحم  عون و  مّوقم  هچ  نآ  ینعم  هب  لصف 
، قطنم دروم  رد  قوف  ياعدا  فالخ  رب  ًایناث : .تسا  هداد  ار  ملسم  لاسرا  جیاتن  نامه  يزاس  گنهرف  هصرع  لمع و  ماقم  رد  ًالوا : اّما 

هتفرگ دوخ  هب  یسانش  تسیز  رصنع  کی  اه » لصف   » نیا زا  دنامب و  رادافو  لصف »  » دروم رد  دوخ  دهعت  هب  هتسناوتن  ییوطسرا  هفسلف 
دنادب یبرجت  هیاپ  کیعقاو  زا  رادروخرب  ار  ییوطسرا  ییارگ  نهذ  دوش و  هابتشا  راچد  تنارود  لیو  هدش  بجوم  رصنع  نیا  تسا و 
هجوت اب  هفسلف ص 67 . خیرات  ...تسا » هتفرگ  رارق  وا  یسانش  تسیز  هیاپ  رب  وطسرا  هماع » روما   » و هعیبطلا » دعب  ام  هفسلف  : » دسیونب و 

ضقانت ییوطـسرا  هفـسلف  حور  اب  اریز  تسا ؛ هدرکن  ّلح  ار  لکـشم  زین  لصف  يدنب  میـسقت  یتح  هک  دوش  یم  نشور  الاب  بلاطم  هب 
هدناجنگ ییوطسرا  هفـسلف  نتم  رد  يو  هب  ییوگ  خساپ  ماقم  رد  قارـشا و  خیـش  ياه  ضارتعا  زا  دعب  اهنت  يدنب  میـسقت  نیا  دراد و 

.دوش یمن  هدید  يدنب  میسقت  نیا  زا  يرثا  قارشا  خیش  تاضارتعا  زا  لبق  هدش و 
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: حیضوت

هـصخشم اب  سفن  کی  ياراد  و  مّلـسم ، تسا  ناویح  کی  بسا  .تسا  ملع  ود  یـسانش » ناسنا   » اما تسا ؛ ملع  کی  یـسانش » بسا  »
، یکاروخ یمـسج ، تیعـضو   ) ناوـیح نیا  يور  دـیآ  یم  یـسانش  بسا  شناد  مّلـسم ، ود  نیا  زا  سپ  .مّلـسم  زین  نیا  تسا  لـهاص 

یسانش بسا  ملع  هک  دسر  یم  یملع  جیاتن  هب  دزادرپ و  یم  یسررب  ثحب و  هب  نآ ) يدربراک  يربراک و  یتیبرت ، یحور ، یکـشزپ ،
.اه ناویح  ریاس  دروم  رد  روط  نیمه  .دوش  یم  هدیمان 

ناونع هب  ناسنا  الاب ، یـسانش  بسا  اب  يواسم  یـسانش  ناـسنا  ناـمه  یکی  دزادرپ : یم  راـک  هب  ملع  ود  یـسانش  ناـسنا  دروم  رد  اـّما 
شیب ناسنا  تسا و  نینچ  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  رظن  رد  هک  يروط  هب  دوش  یم  یقلت  ناویح  کی  هباـثم  هب  تسرد  ملع  نیا  عوضوم 

هک تسوا  ناور  حور و  یگدرتسگ  ناسنا و  كرد  مهف و  یگدرتسگ  تسا  ناویح  ناسنا و  نایم  هک  یقرف  اـهنت  تسین  يزیچ  نیا  زا 
.دنک یم  یسانش  بسا  زا  رت  هدرتسگ  ار  یسانش  ناسنا  ملع  هجیتن  رد 

ییوطـسرا قطنم  مّلـسم  لاـسرا  داد ، یمن  فلاـخم  رظن  هلأـسم  نیا  رد  يدنمـشیدنا  دنمـشناد و  چـیه  دوب و  نینچ  ناـگمه  رظن  رگا 
مولع رد  مه  یـسانش و  تسیز  یعیبط و  مولع  رد  مه  اه ، بتکم  ِددـعتم  ياـه  يرواد  اـهرظن و  فـالتخا  نکیل  تشگ ، یم  حـیحص 

هب دـسر  هچ  اـت  دـنک  یم  یفرعم  یعطق ، يرواد  سر  تسد  زا  رود  یملع و  ياـه  عوضوم  نیرت  هدـیچیپ  زا  یکی  ار  هلأـسم  یناـسنا ،
.نآ ندوب  مّلسم 

رد یـسانش  ناسنا  مادختـسا  هب  زین  کیزیف  شناد  یّتح  دـنا  هدـیمان  یناسنا » مولع  رـصع   » ار نآ  ّقح  هب  هک  ینونک  رـصع  رد  هژیو  هب 
مولع اه و  هفسلف  اه ، قطنم  همهو  تسا  ناسنا » نتخانـش   » زورما يرـشب  شناد  لکـشم  گرزب  هک  دوش  یم  مالعا  ناس  نیدب  هدمآ و 

ای تسا  قطان » ناویح   » ناسنا هک  دننیـشنب  يرواد  هب  هاگنآ  دنـسانشب و  اراپ  ود  دوجوم  نیا  ات  دنا  هتفرگ  تهج  تمـس و  نیا  هب  يور 
.دیآ یم  باسح  هب  يرگید  دوجوم  ًاساسا 

لکـش رد  سپـس  مـسینیوراد و  بلاـق  رد  ادـتبا  یـسانش -  تـسیز  هـب  یهجوـت  ناـیاش  کـمک  تـسا » قطاـن  ناوـیح  ناـسنا   » راـعش
رب یتاروت  مّلـسم  لصا  کی  ناونع  هب  يدامتم  ياه  نرق  هک  يا  همـسجم  شنیرفآ  يا و  هعاـسلا  قلخ  تقلخ  .درک  مسیمروفـسنارت - 

ییاهر تکرح  نیا  یلصا  هیاپ  هچرگا  روکذم  راعش  .دیشخب  ییاهر  سبحم  نیا  زا  ار  هشیدنا  دومن و  لاطبا  ار  دوب  طلـسم  اه  هشیدنا 
.تسه هدوب و  نآ  یلصا  ینشاچ  اّما  دیآ ؛ یمن  رامش  هب  شخب 

یملع و هنیمز  رد  مه  دنا  هدناماو  ًالماک  مسیمروفسنارت  ياهرات  نایم  رد  یتاروت  مسیسکیف  زا  ییاهر  زا  سپ  اه  تسیمروفـسنارت  اّما 
.یفسلف هنیمز  رد  مه 

، نآ رد  حور  شمد  اب  لگ و  زا  هدش  هتخاس  همـسجم  کی  لکـش  هب  و  هعاّسلا » قلخ   » روط هب  ناسنا  تسا : هدـش  تباث  زیچ  کی  اهنت 
نیا زا  شیب  .تسا و  هتفای  شیادیپ  یعیبط  دنور  رد  یجیردت و  یلاور  اب  تانئاک  نیا  تادوجوم  همه  دـننام  لب  تسا  هتفاین  شیادـیپ 

.تسا هدماین  تسد  هب  مسیمروفسنارت  غاب  زا  یلوصحم 
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یعامتجا تایح  دروم  رد  دـنا  هدیـسر  هفـسلف  کی  هب  ناسنا  یمـسج  تاـیح  دروم  رد  مسیمروفـسنارت  ساـسا  رب  يددـعتم  دارفا  رگا 
چیه لوبق  دروم  هزورما  زین  نآ  هک  تسا  هدادن  هئارا  ار  مسیمروفـسنارت  ساسا  رب  هفـسلف  کی  حرط  سک  چیه  رـسنپسا ، زا  ریغ  ناسنا 

.تسین يرکفتم 

ریاس زا  یعالطا  هک  سانش » تسیز   » کی رظن  زا  هچرگ  دیامن  تباث  ار  ناویح  ناسنا و  یلـسن  طابترا  هتـسناوتن  یتح  مسیمروفـسنارت 
یسانش تسیز  هلّدا  یساسا  ياه  صقن  رد  زین  يدرف  نینچ  یلو  دوش ؛ یم  یقلت  مّلسم  یلـسن ، طابترا  نیا  دشاب  هتـشادن  یناسنا  مولع 

.دنک یم  راتفر  هحماسم  اب  طابترا  نیا  يارب 

.دوش یم  حرطم  یسانش » ناسنا   » مود شناد  هک  تسا  قوف  لئاسم  رطاخ  هب 

هتشاد درخ  دنک  داجیا  ار  گنهرف  دزاسب ، هعماج  خیرات و  هتسناوت  هک  تسیچ  ناسنا  .تسین  حرطم  یناویح  چیه  دروم  رد  هک  یشناد 
؟ تسا لقع  ياراد  هقطان  سفن  درادن و  لقع  هلهاص ، سفن  ارچ  تسیچ ؟ لقع  .دشاب 
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ص:64

ود نیا  نایم  ای  لماکت ؟ -  رد  یتوافت  اب  تسا  بسا  سفن  نامه  مه  ناسنا  سفن  ایآ  یتوافت ، اـب  تسا  بسا  سفن  ناـمه  ریـش  سفن 
؟ -  دـنریگب رارق  ناویح »  » یناعم ظفل و  اب  سنج »  » کی رتچ  ریز  رد  ود  ره  تسا  نیا  زا  عنام  هک  دراد  دوجو  يا  یتاذ  توافت  سفن 

زا نیا  زا  سپ  هک  ناویح  زا  عون  ره  یتحو   ) رگید ناویح  ره  ای  بسا  رگا  هک  لـب  تسین ، لـماکت  رد  تیفیک  تیمک و  اـهنت  عوضوم 
.دیسر دهاوخن  دراد  ناسنا  هچنآ  هب  دیامیپب  ار  لماکت  هار  زین  لاس  اهدرایلیم  دوش ) بعشنم  ناویح  زا  يا  هخاش 

ای ناسنا  دننام  دیامیپب  ار  لماکت  هار  شیناویح  تیهام  اب  یناویح  رگا  دیوگب : دنکب و  ار  يرواد  نینچ  دـناوت  یم  مسیمروفـسنارت  ایآ 
؟ -  دشاب دناوت  یم  نآ  زا  رت  لماک 

یم او  ییوطـسرا  هفـسلف  یـسررب  لصف  هب  ار  هطبار  نیا  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیرظن  و  تسیچ » ناسنا   » عوضوم تروص  ره  هب 
ار مالـسلا -  مهیلع  تیب  لها  شنیب  مسیمروفـسنارت و  مسیـسکیف ، شنیب -  هس  نایم  قرف  ناسنا » ناهج و  نییبت   » باـتک رد  مراذـگ و 
یگدرتسگ و همه  نیا  اب  رـشب  شناد  زورما  هک : تسا  گرزب  عوضوم  نیا  هب  هجوت  تسا  مزـال  اـج  نیا  رد  هچ  نآ  ما ، هداد  حیـضوت 
هک یلاـح  رد  تسا ، موـلع  ناراکردـنا  تسد  یملع و  زکارم  لکـشم  گرزب  نیا  دـیوگب و  ناـسنا  يارب  یفیرعت  هتـسناوتن  یگدـنلاب 

.تسا ناویح  ناسنا  دیوگ : یم  مّلسم  لاسرا  روط  هب  شیپ  نرق  رد 23  ییوطسرا  قطنم 

هتفرگ هدیدان  ار  فیرعت  نیا  هدنهد » كارتشا   » هبنج هک  دندرک  یم  یعس  هشیمه  هدش ، یمالسا  ییوطسرا  هفـسلف  نایلوتم  هفـسالف و 
یتاروت مسیسکیف  هب  تخس  مدآ  شیادیپ  هلأسم  رد  هک  نانیا  .دننک  هجوت  نآ  هدنهد  زیامت  هبنج  هب  اهنت  دنرواین و  ناشدوخ  خر  هب  و 

دـنتفریذپ و یم  هحماسم  اب  ناشدوخ  یمـسیسکیف  رواب  نامه  هب  هجوت  فطع  اب  ار  قطان » ناویح  ناـسنالا   » فیرعت  (1) .دندوب دقتعم 
.دنریذپ یم  هنوگ  نیدب  نانآ  زا  يا  هدع  مه  زونه 

هیآ هب  کسمت  اب  دنتـشاد  هک  مسیـسکیف  شنیب  نامه  ساـسا  رب  دوهـش  فشک و  ناـیامیپ  هار  زین  ناـیارگ و  قارـشا  ناـنآ  لـباقم  رد 
هک قارشا  خیش  .دنداد  یمن  یئاهب  ار  قوف  فیرعت  ای  راعش  هتسناد  ییادخ  یهلا و  حور  ياراد  ار  ناسنا   (2)« یحور نم  هیف  ُتخفنو  »

نیهلأتملا ردـص  هدـنهد  یتشآ  ياه  تیلاعف  رد   (3) .درک یم  ضارتعا  تحارـصب  نایئوطـسرا  قوف  فیرعت  هب  دوب  تسیـسکیف  کـی 
ادـخ حور  ار  ناسنا  حور  اهنت  هن  داهن و  رتارف  ار  مدـق  عوضوم  نیا  رد  يو  دوب  هلأـسم  نیمه  دیـسر  تدـحو  هب  هک  یلئاـسم  زا  یکی 

.تسناد ادخ  تاذ  ادخ و  نیع  ار  ...و  قهان  لهاص ، قطان ، ناویح : تابن ، دامج ، زا  معا  ءایشا  همه  هک  لب  تسناد 

هک تسا  ییاهزاهج  اه و  مادنا  نامه  ياراد  یمـسج  رظن  زا  ناسنا  تسا  تسرد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نییبت  قباطم  دـنامن  هتفگان 
(4) و حور هـس  ياراد  ناـسنا  حور و  ود  ياراد  ناوـیح  تـسا ، حور  کـی  ياراد  هاـیگ  .تـسین  ناوـیح  ناـسنا  نـکیل  دراد ؛ ناوـیح 

روکذـم رواب  ود  اب  هک  تسا  موس  يا  هنوگ  لب  قلطم ، مسیمروفـسنارت  ساـسا  رب  هن  تسا و  مسیـسکیف  ساـسا  رب  هن  ناـسنا  شیادـیپ 
.دراد یساسا  ياه  توافت 

: تسا لمجم  لیصفت  یئوطسرا  ناهرب  تیفشاک  - 6

ناهرب رد  ًالثم   (5) تسا مولعم  سایق  ياربک  رد  نآ  هجیتن  اریز  دزومآ ؛ یمن  ام  هب  يا  هزات  زیچ  ییوطـسرا  ناهرب  دیوگ : یم  تراکد 
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: ریز

نییبت رب  ینتبم  یعیش و  ریـسفت  نایعیـش  یتسارب  هک  تفر  هراشا  مه  رتشیپ  دوب و  يریـسفت  نوتم  رد  تایلیئارـسا  ذوفن  لیلدب  نیا  و  - 1
.تفر حیضوت  هب  اج  نامه  رد  زین  ناشرذع  هتبلا  دندوب  هدرک  هدنسب  تایلیئارسا  نامه  هب  زین  یعیش  هفسالف  .دنرادن  ناش  ناماما  ياه 
هفاضا هیآ  نیا  رد  هفاضا »  » مالـسلا مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  صن  هب  هک  یلاـح  رد  هروـس ص/72 . نینچ  مه  /29 و  رجح هروس  - 2

.تسا هدش  هدیمد  مدآ  هب  دوب  ادخ  قولخم  هک  یحور  زا  ینعی  تسا  هیکلم 
.تافیرعت لصف  قارشالا ، همکح  - 3

.لوا یسانش  ناسنا  شخب  ناسنا » ناهج و  نییبت   » هب دوش  عوجر  - 4
نتـسناد اـنامه  نآ  یقیقح  هدـیاف  دـنک و  یمن  مولعم  ار  یلوهجم  يراوتـسا  یتسرد و  همه  اـب  قطنم  دـعاوق  تفگ : یم  تراـکد  - 5

مولعم تامدـقم  هاگره  سپ  تامدـقم ، زا  تسا  هجیتن  جارختـسا  ناهرب  هک  اریز  تسا ؛ ناـیب  میهفت و  هوق  ندـش  اراد  تاحالطـصا و 
هجیتن دشاب  تسد  رد  تسرد  تامدقم  رگا  دروآ و  تسد  هب  ناوت  یمن  ار  یمولعم  یقطنم  دعاوق  اب  اهنت  دوب و  دهاوخن  هجیتن  دـشابن 
تجاح نایقطنم  لادج  ثحب و  همه  نیا  هب  درب و  یم  راک  هب  ار  یقطنم  دـعاوق  دوخ  ترطف  هب  ناسنا  میلـس  لقع  .تسا  لصاح  دوخ 

اب نویقطنم  لیم  تراوتـسا  رـصع  ات  نوریپ  نامز  زا  دـسیون ...« : یم  تنارود  لیو  و  . 533 دلج 5 ص 534 -  نیعم  گنهرف  .درادـن 
هفـسلف خیرات  ...تسا » نآ  تابثا  دوصقم  هک  تسا  يا  هجیتن  لماش  دوخ  اربک  همدقم  هک  نیا  نآ  دـنا و  هدوب  ور  هب  ور  لاکـشا  کی 

رد هک  لاکشا  نیا  اب  يو  .تسا  هدش  حرطم  357 ه )  - 440  ( مراهچ نرق  رد  ریخلاوبا  دیعسوبا  طسوت  قرش  رد  لاکـشا  نیا  ص 60 .
ساسا هک  لوا  لکـش  درادـن و  ار  تالوهجم  فشک  ناوت  ناسنا  رکف  هک  دـنک  تابثا  تساوخ  یم  دوب  هدرک  حرطم  انیـس  نبا  لباقم 

(1 دوش : یم  هراشا  دروم  ود  هب  هک  دنا  هداد  لاکـشا  نیا  زا  ینوگانوگ  ياه  باوج  .دشاب  یم  رود  مزلتـسم  تسا  یلقع  تاجاتنتـسا 
دوش یم  لصاح  ءارقتـسا  قیرط  زا  اربک  هب  ملع  دننک  یم  لایخ  هک  تسا  نیا  دنوش  راچد  ههبـش  نیا  هب  یـضعب  ات  هدش  ثعاب  هچ  نآ 

رد تسا و  یلیـصفت  ای  یلامجا  تروص  هب  قیداـصم  کـت  کـت  مکح  لوصح  رب  فقوتم  یلک  مکح  لوصح  تروص  نیا  رد  نوچ 
هک یناهرب  اب  میناوت  یم  یهاـگ  دـیآ و  یمن  تسد  هب  ءارقتـسا  زا  هشیمه  اربک  هب  ملع  یلو  تسا ؛ حیحـص  روکذـم  رود  تروص  نیا 
هن دارفا  کت  کت  ماکحا  هب  ملع  هب  يزاین  میروایب و  تسد  هب  ار  اربک  یلک  مکح  دنک  یم  لومحم  عوضوم و  نیب  همزالم  رب  تلالد 

ترارح هجرد  دـص  دـشوجب  یبآ  ره  اربک : .دـشوج  یم  بآ  نیا  ارغـص : لاثم : .میرادـن  لیـصفت  تروص  هب  هن  لامجا و  تروص  هب 
بآ و ندیـشوج  نیب  هک  مینک  ادـیپ  ملع  ناـهرب  قیرط  زا  یتـقو  لاـثم  نیا  رد  .دراد  ترارح  هجرد  دـص  بآ  نیا  سپ  هجیتـن : .دراد 

یم .تسا 2 ) هدیسر  هجرد  دص  هب  دشوجب  هک  یبآ  ره  هک  مینک  مکح  میناوت  یم  تسه  همزالم  هجرد  دص  هب  نآ  ترارح  ندیـسر 
زا ریغ  يزیچ  اربـک  تلع  یهاـگ  .تسا ب ) اربـک  رد  مکح  تلع  اربـک  عوضوم  یهاـگ  فـلا ) .تسا  مسق  ود  لـقع  ماـکحا  دـنیوگ 

ًالـصا مود  تروص  رد  دور و  یم  نیب  زا  همزـالم  فشک  اـب  هک  تسا  دراو  لوا  تروص  رد  طـقف  رود  لاکـشا  .تسا  اربـک  عوـضوم 
يارب ناتدوخ  امش  هک  تسا  دراو  دقن  نیا  زین  رود  لاکشا  دوخ  رب  هتبلا  هفرعملا ص 146 . هیرظن  هب  دوش  عوجر  .تسین  دراو  لاکشا 

جاتنتسا لوا  لکش  قیرط  زا  جاتنتسا  ارغص -  دییوگ : یم  هک  ارچ  دیا ؛ هدرک  هدافتسا  لوا  لکـش  دوخ  زا  لوا ، لکـش  رب  هشدخ  داریا 
نیدقتنم هک  یخـساپ  ره  .تسا  لطاب  لوا  لکـش  قیرط  زا  جاتنتـسا  سپ  هجیتن : .تسا  لطاب  يرود  جاتنتـسا  ره  اربک -  .تسا  يرود 

دورو مدـع  دورو و  زا  رظن  فرـص  اب   ) تسا رظن  دروم  نتم  رد  هچنآ  .دـنهد  یم  ار  باوج  ناـمه  زین  اـه  یقطنم  دـنهدب  لوا  لـکش 
يدح هب  قطنم  نیا  هلیسوب  لوهجم  فشک  .تسا  یملع  يوجتسج  عیسو  زادنا  مشچ  رد  یئوطـسرا  قطنم  يدمآراکان  رود ) لاکـشا 

ًافرص ياه  خساپ  اب  مه  نآ  یتخـس  نیا  اب  نآ  یهد  یهاگآ  تیفـشاک و  هک  تسا  روصحم  کیدزن ، زادنا  مشچ  دودحم و  عاعـش  هب 
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.دوش یم  تابثا  مامت  تمحز  اب  ینهذ ،

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:65

.تسا ثداح  ملاع  سپ  تسا  ثداح  ریغتم  ره  تسا و  ریغتم  ملاع 

هزات زیچ  سپ  تسا  مولعم  زرحم و  هدـمآ ، اربک  رد  هک  ثداح  ظفل  رد  مه  هدـمآ و  ارغـص  رد  هک  ریغتم »  » ظفل رد  مه  ملاع  ثودـح 
نامه رد  ام  هک  ارچ  دسر ؛ یمن  َملاع  هب  تبون  رگید  تسا  ثداح  يریغتم  ره  دوش  یم  هتفگ  اربک  رد  یتقو  .درادن  دوجو  هجیتن »  » رد

.تشاد میهاوخن  یلک  ياربک  زگره  میشاب  هجیتن  رظتنم  رگا  میا و  هدرک  تابثا  ار  نآ  ثودح  اربک 

ارغص و  ) همدقم ود  لامجا  هک  تسا  یلیـصفت »  » دوش یم  لصاح  ناهرب  زا  هک  يا  یگزات  دنیوگ  یم  تراکد  خساپ  رد  ناییوطـسرا 
.دیامن یم  رت  مّلسم  رت و  حضاو  ار  نآ  دناسر و  یم  یلیصفت  هلحرم  هب  ار  اربک )

یمن دیدج ، یهاگآ  هرهب  ملع و  کی  ار  لمجم » لیصفت   » وا هک  لب  تسین  لمجم » ِلیـصفت   » نیا راکنا  تراکد  نخـس  تسا  یهیدب 
مولعم لیدـبت  .دـنک  لیدـبت  یلیـصفت  موـلعم  هب  ار  یلاـمجا  موـلعم  هک  تسین  نآ  ملع  دربـب  نیب  زا  ار  یلهج  هک  تسا  نآ  ملع  دـناد 

.ملع هب  نآ  لیدبت  لهج و  کی  ندرب  نیب  زا  هن  تسا  مولعم  کی  طسب  حرش و  یلیصفت  مولعم  هب  یلامجا 

طقف هفـسلف  نیا  اریز  دزوـمآ ؛ یمن  اـم  هب  يا  هزاـت  زیچ  ییوطـسرا  هفـسلف  تفگ : یم  دـیاب  تسا  هدرک  کـچوک  ار  هلأـسم  تراـکد 
.تسا قطنم  نامه  لیصفت 
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رگا دیسر و  دهاوخ  ملع  ریغ  هب  ملع  ياج  هب  هدرک و  هابت  ار  شدوخ  هفسلف  دوش  جراخ  دوخ  ورملق  زا  رگا  ییوطـسرا  فوسلیف  کی 
هب هک  هدرک  يراـک  نکیل  هدرک ؛ فرـصم  شقطنم  ناـمه  طـسب  حرـش و  يارب  اـهنت  ار  يرمع  دـشاب  لاـعف  دوخ  ورملق  هدودـحم  رد 

نیا رد  هژیو  هب  درادن  رگید  مولع  زا  يرتمک  شزرا  زگره  تسا و  دنمجرا  ییوطسرا  هفـسلف  قطنم و  .دزرا  یم  رمع  ندرک  فرـصم 
هب یشناد  دنتسه و  یسانش  موهفم  یـسانش و  نهذ  دنمزاین  تخـس  هک  دنراد  دوجو  یـسانش » ناسنا   » دننام یمولع  هک  نامز  رـصع و 
«، یـسانش تخانـش   » دوخ یتح  .درادـن  دوجو  نآ  هب  یـسر  تسد  ناکما  یـسانش  نهذ  نودـب  هک  هدـش  داجیا  یلیلحت » هفـسلف   » ماـن

یعون هب  زین  یسانش  هعماج  یعامتجا و  یسانش  ناور  یسانش ، ناور  تسا و  یسانش  نهذ  ناش  هاگیاپ  هک  تخانـش » یـسانش  هعماج  »
.دنتسه دنمزاین  نهذ » تخانش   » هب

تخـس مناد  یم  ییوطـسرا  هفـسلف  قطنم و  زا  هک  هچنآ  هب  لیلد  نیمه  هب  دـنریذپب ) ناییوطـسرا  رگا   ) ییوطـسرا کـی  ناونع  هب  نم 
، نهذ دوش  یم  رگم  تسا ، لیخد  اه  نآ  همه  رد  نآ  اریز  مهد ؛ یمن  حیجرت  نآ  هب  ار  مرگید  تامولعم  زا  مادک  چیه  ملئاق و  شزرا 

.تسین شیب  یگنس  هکت  ینهذ  میهافم  نهذ و  نودب  ناسنا  .تفرگ  هدیدان  ار  نهذ  میهافم  نهذ و  تیلاعف 

رد ناـشقرف  اـهنت  تسا و  ییوطـسرا  هفـسلف  نیع  هکلب  تسین  قطنم  تقیقح  رد  ییوطـسرا  قطنم  هک  دـش  نشور  ریخا  لـصف  لـک  زا 
.تسا لیصفت  لامجا و 

: ینعی میهد  خساپ  يرگید  یساسا  لاوس  هب  هتشذگ  بلاطم  يدنب  عمج  اب  هک  دشاب  هدیسر  نآ  تبون  لاح  دیاش 

؟ دندرکن باختنا  ار  ییوطسرا  قطنم  تیب  لها  ارچ 

: ددرگ یم  هئارا  ریز  دراوم  رد  قوف  لاوس  باوج  تشذگ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

.تسا نهذ  قطنم  ییوطسرا  قطنم   - 1

يّرـست تروص  رد  زجع  نیا  ...و و  مسیـسکرام  مسیلگه ، اب  هسیاـقم  رد  یتح  .تسا  زجاـع  تاـیعیبط  نییبت  زا  ییوطـسرا  قطنم   - 2
.دوش یم  دیدشت  نیع  هب  نهذ  ماکحا  نداد 

.دروخ یم  درد  هب  مسیلانویسوکنوف ، ماقم  رد  اهنت  ییوطسرا  قطنم   - 3

.هفسلف کی  هن  بتکم و  کی  هن  تسا ؛ ملع  کی  قطنم  ییوطسرا  قطنم   - 4

.تسا مّلسم  لاسرا  راچد  ییوطسرا  قطنم   - 5

.تسا عوضوم » رازبا و  تدحو   » راچد ییوطسرا  قطنم   - 6

.تسا لیصفت  لامجا و  شا  هفسلف  اب  ییوطسرا  قطنم  قرف   - 7
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.دهد یم  موهفم  نهذ و  هب  ار  تلاصا  ییوطسرا  قطنم   - 8

(1) .تسا ارگ  قالطا  نهذ ، رب  نیع  قابطنا  رد  ییوطسرا  قطنم   - 9

هلیـسو نیرت  یـساسا  هک  مات  ءارقتـسا  ناهرب و  اهنت  فلا ) دوش : یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  دراو  زین  يرگید  ياه  لاکـشا  - 1
نیب لپ  ندز  ناوت  وطسرا  قطنم  دنتسه و  ینهذ  ود  ره  نیا  دنتسه و  نیقی  جتنم  تسا ، اه  جاتنتسا  اه و  لالدتسا  رد  ییوطـسرا  قطنم 

ینهذ يا  هیضق  دوخ  انبم  نیا  تسا و  نیضیقن » عافترا  عامتجا و  عانتما   » ییوطـسرا هفـسلف  قطنم و  يانبم  .درادن ب ) ار  نیع  نهذ و 
دراو دنهاوخ  یم  یتقو  اّما  دنرادن ؛ یلکشم  چیه  نیضیقن  عافترا  عامتجا و  عانتما  دننام  ینهذ  ینابم  تابثا  رد  ناییوطسرا  .تسا ج )

مه یتهادـب  تابثا  تردـق  ناش  قطنم  دـنوش و  یم  هجاوم  لکـشم  اب  دـنوش  ...و  تایـسدح  تادـهاشم ، تابّرجم ، لثم  ییاه  هرازگ 
رد ییوطـسرا  قطنم  .تسا د ) نهذ  قطنم  اهنت  تسین و  نیع  ِقطنم  هک  ارچ  درادـن ؛ ار  روکذـم  ياـیاضق  يارب  تاـیلوا  تهادـب  نوچ 
هک تسا  یقطنم  هیناث  تالوقعم  قطنم  عوضوم  .درادـن ه )- یبلـس  فیرعت  دـنک و  یم  لـمع  یتاـبثا  یباـجیا و  هشیمه  فّرعم  ثحب 

نیدنچ ییوطسرا  قطنم  دروم  رد  حیضوت : .درادن  تلاخد  تردق  هیلوا ) تالوقعم   ) تاینیع دروم  رد  تسا و  نهذ  طقف  ناش  هاگیاج 
يدارفا نیملـسم  نایم  رد  هک  نانچ  مه  .دنتـسین  لئاق  نآ  يارب  یـشزرا  چیه  هدرک  ّدر  ار  نآ  اقلطم  يا  هدع  ( 1 دراد : دوجو  هاگدید 

ياه لاکشا  هیجوت  هب  هدرک  لوبق  قلطم  تروص  هب  ار  قطنم  نیا  يا  هدع  .دنتسه 2 ) روهشم  يأر  نیا  هب  یطویس  نیدلا  لالج  نوچ 
داتـسا هک  نانچ  مه  دـنراد  قطنم  نیا  لیمکت  رد  یعـس  اه  یتساک  تالاکـشا و  زا  یـضعب  لوبق  اب  زین  یخرب  .دـنزادرپ 3 ) یم  هدراو 

هـشیر نایب  هدش و  دراو  ییوطـسرا  قطنم  رب  هک  یتالاکـشا  رکذ  اب  قطنم  تایلک  تمـسق  راثآ  هعومجم  مجنپ  دلج  رد  يرهطم  دیهش 
رد ار  یمراهچ  هار  باـتک  نیا  .تسا 4 ) هدرک  لوبق  زین  ار  یخرب  هداد و  بسانم  خـساپ  دوخ  رظن  قباطم  یخرب  هب  تالاکـشا  یلـصا 

قطنم قطنم ، نیا  ( 1 نکیل : تسا ؛ لـماک  قیقد و  سب  یقطنم  دوخ  راـک  هطیح  رد  ییوطـسرا  قطنم  هک  نیا  نآ  تسا و  هتفرگ  شیپ 
قطنم نیا  .دش 2 ) دـهاوخ  نیگمهـس  ياهاطخ  راچد  ّالا  دـنک و  زواجت  نیع  هصرع  هب  نهذ  هصرع  زا  دـیابن  تسا و  یـسانش  موهفم 
هتشاد یسانش  نهذ  ملع  ناونع  دناوت  یم  اهنت  هدش  انب  قطنم  نیا  هیاپ  رب  هک  ییوطسرا  هفسلف  دروآ و  دوجو  هب  يا  هفـسلف  دناوت  یمن 
سپهک تسا  دراو  ل.دشاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  قطنم و  نیـشناج  دناوت  یمن  ندوب  دودحم  لیلد  هب  قطنم  نیا  .دشاب 3 - 

؛ تسا كرتشم  نیریاس  يوس  زا  هدـش  حرطم  تالاکـشا  نیوانع  اب  باتک  نیا  رد  هدـش  حرطم  تالاکـشا  نیواـنع  زا  یخرب  دـنچره 
ناکما ردق  ات  هدـش  یعـس  تسا و  نآرق  تیب و  لها  هفـسلف  نییبت  رد  ییوطـسرا  قطنم  ییاسران  ندرک  نایب  باتک  نیا  فدـه  نکیل 

.دوش یفرعم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفسلف  قطنم و  لوصا 
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قطنم رازبا 

؟ تسیچ لقع 

یم ار  قـطنم  يزیچ  هچ  دروآ ؟ یم  دوـجو  هب  ار  قـطنم  يزیچ  هچ  تسین ؟ رازبا  دـنمزاین  قـطنم  دوـخ  اـیآ  .تسا  هفـسلف  رازبا  قـطنم 
هب رگید  هاگن  رد  دنک ؟ یم  یفرعم  ار  قطنم  يزیچ  هچ  دزاس ؟

هشیدنا هدرک و  عادبا  ار  قطنم  نیا  وطـسرا  رکف  هک  تسا  یهیدب  هدش ؟ هتخادرپ  هتخاس و  زیچ  هچ  هلیـسو  هب  نوناق  نیا  میـسرپب : دیاب 
.تسا هدنارورپ  ار  نآ  شناورهر 

یعون روحم  هب  هک  دوش  یم  حرطم  ییاه  شـسرپ  اـج  نیمه  رد   (1) «. ندرک رکف  تسرد   » رازبا قـطنم  تسا و  قـطنم  رازبا  رکف  سپ 
رـصنع یعون  زا  لب  تسا  حیحـص  ییوطـسرا  قطنم  اهنت  هن  هک  دش  هتفگ  رتشیپ  اریز  درادن ؛ یـشزرا  ام  يارب  نکیل  دخرچ ؛ یم  رود ،

.دنک یم  لاحم  ًابیرقت  ار  نآ  يریذپ  هشدخ  هک  تسا  رادروخرب  هنوگ  یضایر 

مه لقع  .تسین  لقعت  رکف و  زج  يزیچ  نآ  دـیآ و  یم  رامـش  هب  رازبا  نیا  رازبا  هک  تسا  يزیچ  تسا  رظن  دروم  اـج  نیا  رد  هچ  نآ 
تشادن دوجو  یلقع  رگا  تسا  یفسلف  هیضق  ره  یقطنم و  هیضق  ره  یـضاق  هک  تسا  لقع  .هفـسلف  هدنزاس  مه  تسا و  قطنم  هدنزاس 

؟ تسیچ لقع  دیسرپ  دیاب  سپ  .يا  هفسلف  هن  تشاد و  دوجو  یفطنم  هن 

رد یشسرپ  نینچ  مینک و  یم  ثحب  قطنم  دروم  رد  ام  تسا و  یفـسلف  هلأسم  کی  تسیچ »؟ لقع   » شـسرپ دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
.تسانعم یب  تمسق  نیا 

: مینک یم  ثحب  نآ  دروم  رد  راب  کی  مینک و  یم  هدافتسا  لقع  زا  رابود  نایاپ  ات  زاغآ  زا  یفسلف  ریس  رد  مییوگ : یم 

یم ادـیپ  نّیعت  تقیقح  رد  دوش و  یم  هداد  نامزاس  هدـش و  هتخاس  قطنم  لقع ، هلیـسو  هب  ینعی  مدـق : نیلوا  رد  لقع  زا  هدافتـسا   - 1
.دنک

.میریگ یم  راک  هب  هفسلف  رد  ار  قطنم  لقع  هلیسو  هب  هرابود  لقع ، هلیسو  هب  قطنم  نییبت  زا  سپ   - 2

.میهد یم  ماجنا  یفسلف  ثحب  نآ  يور  هداد و  رارق  لئاسم  زا  یکی  ار  لقع  یفسلف  ثحابم  رد   - 3

مزال لقع  زا  تخانـش  هزادـنا  نیمه  تسا و  مسالا » حرـش   » کی دارم  لب  تسین  لقع  يّدـح »  » فیرعت زا  لاوس  الاب  شـسرپ  زا  دارم 
هدافتـسا هفـسلف  و  تخانـش »  » يا هیاپ  رازبا  ناونع  هب  ناوت  یمن  ضحم » لوهجم   » زا اریز  تفرگ ؛ راک  هب  ار  نآ  راـبود  ناوتب  اـت  تسا 

.درک

؛ دـشاب یم  ثحب  لباق  يرتشیب  تیمیمـص  اب  ناسآ و  یلیخ  هلأسم  نیا  تسا  ناییوطـسرا  اب  نخـس  يور  هک  نیا  هب  رظن  هناتخب  شوخ 
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لاوس خساپ  رد  دـنناد و  یم  ثداح ) هدـیدپ و  کی  مک  تسد   ) قولخم ار  لقع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  مه  نانآ و  مه  اریز 
لقع مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  هدیدپ » لقع   » هک دـنهد  یم  ام  هب  ار  مسالا  حرـش  نیا  لقادـح  قوف 
رداص لقع  یهاگ  دوش و  یم  هدنسب  هَّللا » نم  رداص  لقعلا   » نامه هب  یهاگ  ناییوطسرا  گنهرف  رد  دوش و  یم  هدیمان  هَّللا » قولخم  »

.دوش یم  یقلت  رگید  زیچ  قولخم » لقع   » ناونع تحت  رگید  لقع  زیچ و  کی  هرشع -  لوقع  بلاق  رد  - 

هاوخ و  داجیا »  » اب هاوخ  و  رودص »  » اب هاوخ  تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  ادخ  هک  يا  هدیدپ  تسا  هدـیدپ »  » کی لقع  تروص  ره  هب 
«. قلخ  » اب

: دوش یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  تسا  دراو  زین  يرگید  ياه  لاکشا 

نیا دنتسه و  نیقی  جتنم  تسا ، اه  جاتنتسا  اه و  لالدتسا  رد  ییوطسرا  قطنم  هلیسو  نیرت  یساسا  هک  مات  ءارقتسا  ناهرب و  اهنت  فلا )
.درادن ار  نیع  نهذ و  نیب  لپ  ندز  ناوت  وطسرا  قطنم  دنتسه و  ینهذ  ود  ره 

.تسا ینهذ  يا  هیضق  دوخ  انبم  نیا  تسا و  نیضیقن » عافترا  عامتجا و  عانتما   » ییوطسرا هفسلف  قطنم و  يانبم  ب )

هرازگ دراو  دنهاوخ  یم  یتقو  اّما  دنرادن ؛ یلکشم  چیه  نیضیقن  عافترا  عامتجا و  عانتما  دننام  ینهذ  ینابم  تابثا  رد  ناییوطسرا  ج )
نوچ مه  یتهادـب  تابثا  تردـق  ناش  قطنم  دـنوش و  یم  هجاوم  لکـشم  اب  دـنوش  ...و  تایـسدح  تادـهاشم ، تابّرجم ، لـثم  ییاـه 

.تسا نهذ  قطنم  اهنت  تسین و  نیع  ِقطنم  هک  ارچ  درادن ؛ ار  روکذم  يایاضق  يارب  تایلوا  تهادب 

.درادن یبلس  فیرعت  دنک و  یم  لمع  یتابثا  یباجیا و  هشیمه  فّرعم  ثحب  رد  ییوطسرا  قطنم  د )

تردـق هیلوا ) تـالوقعم   ) تاـینیع دروم  رد  تسا و  نهذ  طـقف  ناـش  هاـگیاج  هک  تسا  یقطنم  هیناـث  تـالوقعم  قطنم  عوـضوم  ه )-
.درادن تلاخد 

: حیضوت

: دراد دوجو  هاگدید  نیدنچ  ییوطسرا  قطنم  دروم  رد 

نیدـلا لالج  نوچ  يدارفا  نیملـسم  نایم  رد  هک  نانچ  مه  .دنتـسین  لئاق  نآ  يارب  یـشزرا  چـیه  هدرک  ّدر  ار  نآ  اقلطم  يا  هدـع  ( 1
.دنتسه روهشم  يأر  نیا  هب  یطویس 

.دنزادرپ یم  هدراو  ياه  لاکشا  هیجوت  هب  هدرک  لوبق  قلطم  تروص  هب  ار  قطنم  نیا  يا  هدع  ( 2

دلج رد  يرهطم  دیهش  داتسا  هک  نانچ  مه  دنراد  قطنم  نیا  لیمکت  رد  یعس  اه  یتساک  تالاکشا و  زا  یـضعب  لوبق  اب  زین  یخرب  ( 3
هب تالاکـشا  یلـصا  هشیر  نایب  هدـش و  دراو  ییوطـسرا  قطنم  رب  هک  یتالاکـشا  رکذ  اب  قطنم  تاـیلک  تمـسق  راـثآ  هعومجم  مجنپ 

.تسا هدرک  لوبق  زین  ار  یخرب  هداد و  بسانم  خساپ  دوخ  رظن  قباطم  یخرب 
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لماـک قیقد و  سب  یقطنم  دوخ  راـک  هطیح  رد  ییوطـسرا  قطنم  هک  نیا  نآ  تسا و  هتفرگ  شیپ  رد  ار  یمراـهچ  هار  باـتک  نیا  ( 4
: نکیل تسا ؛

دهاوخ نیگمهـس  ياهاطخ  راچد  ّالا  دنک و  زواجت  نیع  هصرع  هب  نهذ  هصرع  زا  دـیابن  تسا و  یـسانش  موهفم  قطنم  قطنم ، نیا  ( 1
.دش

نهذ ملع  ناونع  دناوت  یم  اهنت  هدش  انب  قطنم  نیا  هیاپ  رب  هک  ییوطسرا  هفـسلف  دروآ و  دوجو  هب  يا  هفـسلف  دناوت  یمن  قطنم  نیا  ( 2
.دشاب هتشاد  یسانش 

دنچره سپهک  تسا  دراو  ل.دشاب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  قطنم و  نیـشناج  دناوت  یمن  ندوب  دودحم  لیلد  هب  قطنم  نیا   - 3
نکیل تسا ؛ كرتشم  نیریاس  يوس  زا  هدـش  حرطم  تالاکـشا  نیواـنع  اـب  باـتک  نیا  رد  هدـش  حرطم  تالاکـشا  نیواـنع  زا  یخرب 
لوصا ناکما  ردق  ات  هدش  یعـس  تسا و  نآرق  تیب و  لها  هفـسلف  نییبت  رد  ییوطـسرا  قطنم  ییاسران  ندرک  نایب  باتک  نیا  فدـه 

.دوش یفرعم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفسلف  قطنم و 

( همظتنملا یلائللا   ) هموظنم حرـش  ِدارملا  یلا  يدابم  نمو  يدابملا  یلا  هکرح  رکفلاو  دـیامرف : یم  رکف  فیرعت  رد  یجاح  موحرم  - 1
هب يدابم  زا  تکرح  .يدابم 3 ) ناـیم  رد  تکرح  .يداـبم 2 ) هب  لوهجم  زا  تکرح  ( 1 دوش : یم  هتخاـس  تکرح  هس  زا  رکف  ص 9 

يافیا ناوت  يدابم  دروم  رد  اّما  دراد  یم  زاب  ینهذ  تکرح  هس  نیا  رد  ءاطخ  زا  ار  ام  هک  تسا  ینوناـق  قطنم  دارم .)  ) لوهجم تمس 
.درادن ار  شقن 
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ص:68

؟ تسا دودحم  لقع  ایآ 

ناوت دربراک و  لقع ، زا  صقان » مسر   » رت قیقد  ترابعب  و  یمسالا » حرش   » تخانـش نامه  رد  دسر : یم  مود  شـسرپ  هب  تبون  کنیا 
؟؟ دودحم ای  تسا  دودحمان  ایآ  هک  دوش  یم  عقاو  لاوس  دروم  لقع  كرد  مهف و 

تـسادخ اهنت  تیاهن ، یب  اهتنا و  یب  دودحمان و  .دشاب  دودحمان  دناوت  یمن  تسا ، ثداح  و  هدیدپ »  » هک نیا  لیلد  هب  يا  هدـیدپ  ره 
.دوش هتفرگ  راک  هب  اهدودحم  هصرع  رد  دناوت  یم  اهنت  تسا و  دودحم  دمآراک ، رازبا  نیا  سپ 

لقع مسیلایرتام ، قطنم  نیلوا  راذـگ  ناینب  نکیب  سیـسنارف  یتسرپ  لقع  اپورا -  ریخا  نرق  هس  دـیدپون  ياه  هفـسلف  رد  یتسرپ  لـقع 
ریغ راـتفر   » ار یناـسنا  يراـثیا و  یقـالخا ، لـعف  ره  هک  وتاراـپ  یتـسرپ  لـقع  تسا ، نمیرها  قطنم  رگ  هیجوت  هک  یلواـیکام  یتـسرپ 

یمالـسا ییوطـسرا  هفـسلف  یتسرپ  لقع  زا  رت  هجوم  هاگدـید ، کی  زا  یگمه  اه - ، تسیـسکرام  یتسرپ  لقع  دـمان ، یم  ینـالقع »
رانک دوخ  هفـسلف  لومـش  هریاد و  زا  ار  ادخ  ای  دـنا و  هدرک  راکنا  ار  ادـخ  دوجو  ًاساسا  مسیـسکرام  دـننام  ای  نانآ  اریز  .تسا  هدـش ،

.دنا هتخاس  دازآ  تیلؤسم  نیا  زا  ار  دوخ  هتشاذگ و 

، رگید قلطم » یـش ء   » دوجو هب  مه  دریگراـک و  هب  قلطم  روط  هب  ار  لـقع  مه  هک  دوش  یم  ادـیپ  یبرغ  فوسلیف  رتـمک  هرود  نیا  رد 
هدش یمالسا  ییوطـسرا  هفـسلف  راوخ  ثاریم  زین  وا  هک  تسا  هتـشاد  ار  هفـسلف  نیا  ازونیپسا  اهنت  هدش  هتخانـش  دارفا  زا  دشاب و  دقتعم 

، يدوهی نادناخ  کی  زا  ازونیپسا  .تسا  هدیزگرب  ار  یشم  نیا  اهنآ  ریثأت  تحت  هدوب و  ایناپـسا ،)  ) سلدنا نایفوص  دشر و  نبا  طسوت 
.دنا هتشاد  یسر  تسد  ناناملسم  نوتم  هب  شناردپ  هک  تسا  لصالا  ییایناپسا 

هشیدنا و رکفت و  زرط  هب  ییوطسرا  فوسلیف  کی  هک  هدش  زگره  ایآ  دیسرپ : دیاب  فراعت  ره  زا  یلاخ  رت و  حیرـص  ترابع  کی  رد 
درف و نینچ  ای  دـنک ؟!؟ یم  ریـس  یتسرپ » هناـگود   » يداو رد  تقیقح  رد  هک : دوش  نشور  شیارب  اـت  دـنک  رظن  هناداـقن  دوخ ، هفـسلف 

؟(1) دننک یم  هدرک و  هیجوت  ار  لقع » دروم  رد  ییارگ  قالطا   » عوضوم نکیل  دنا ؛ هدرک  ار  يرگنزاب  نیا  هک  دنا  هدوب  يدارفا 

مهف ناوت  مدع  هب  ار  نارگید  دننز و  یم  گنچ  لیوأت »  » و هیجوت »  » هب تارـضح  رگید  دروم  اه  هد  رد  هک  يروطب  دشاب ، نینچ  دیاش 
تایعقاو قیاقح و  راکنا  اریز  تسا ؛ دراو  یتسار  هب  یماهتا  نینچ  .دننک  یم  مهتم  ناش  یفسلف  جیاتن  كرد  ناوت  مدع  ناش و  نانخس 

.درادن ار  نآ  مهف  ناوت  لقاع  دوجوم  هک  تسا  يزیچ 

«. تسا زیچ  همه  ادخ   » رگید فرط  زا  و  تسا » زیچ  همه  قلاخ  دِجوم و  ادخ   » یفرط زا 

لقع لوبق  لباق  يروظنم ، يدارم و  ره  اب  یئانعم و  ره  اب  یئانبم ، ره  رب  ءانتبا  اـب  یلیواـت ، ره  اـب  یهیجوت ، ره  اـب  ضقاـنتم  نخـس  نیا 
.تسین

یمن كرد  زگره  اهنت  هن  ار  یجراخ » یعقاو و  ياهدوجو  تدحو  « ؛ اّما دـنک  كرد  ار  دوجو » موهفم  تدـحو   » دـناوت یم  لقع  یلب 
.دناد یم  هیلوا  تایهیدب  راکنا  نیع  ار  نآ  لب  دنک 
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ناییاطـسفوس زا  رت  یطارفا  ییارگ و  هیجوت  نیرت  یطارفا  مه  تاینیع ، هصرع  ثحابم  رد  نایئوطـسرا  ییارگ  لـیوأت  ییارگ و  هیجوت 
.تسا ییوطسرا  هفسلف  لصا  نیلوا  لب  هیلوا  لوصا  ضقان  مه  تسا و 

دنتـشاد و ار  جراخ  ملاع  رد  قیقحت  دصق  هدرک  روصت  مّلـسم  تباث و  يرما  ار  وا  لقع  ناسنا و  یگمه  ینانوی  هفـسالف  نایطلم و  - 1
.دز یم  رود  نآ  نییبت  نیع و  ملاع  راکنا  تابثا و  روحم  رب  اه  ثحب 
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ییوطسرا هفسلف  ضرف  شیپ 

.دشاب ینتبم  تایهیدب  رب  دیاب  هفسلف  ییوطسرا : هفسلف  رد  لوا  لصا 

؟ تسا راک  ياجک  رد  اطخ  هابتشا و  دنک ؟ یم  راکنا  ار  تایهیدب  ارچ  دوش  انب  تایهیدب  رب  تسانب  هک  یلقعت ، يا و  هشیدنا  خاک  نیا 
یم يرگید  دروم  هب  کنیا  دوب و  ییوطسرا  هفـسلف  گرزب  تاهابتـشا  ءاشنم  هک  میدرک  هراشا  يددعتم  دراوم  هب  یلبق  ثحابم  رد  ام 

.دراد داقتعا  لقع » مان  هب  قلطم  يا  یش   » هب ینعی  تسا  کلهم  »ي  ضرف شیپ   » راچد ییوطسرا  هفسلف  هک : نیا  نآ  میسر و 

رد مک  تسد  میناد ، یمن  قلطم  ار  نآ  نیا  ربانب  میناد  یم  ثداح  هدیدپ و  ار  لقع  ام  دیوگب : یئوطـسرا  فوسلیف  کی  تسا  نکمم 
.میراد رواب  یتاذ » ثودح   » هب لقع  دروم 
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نیا نکیل  دـیراد ؛ رواب  یتاذ  ثودـح  هب  تسا  تسرد  .مدروآ  ار  هاـگآدوخان »  » تراـبع ثحب  لـیاوا  رد  راـتفگ  نیا  هب  خـساپ  يارب 
لماش دوخ  ثِدحم  هب  دناوت  یم  هنوگچ  ثداح  دیـشیدنا : یمن  زگره  دینک و  یم  شومارف  هشیمه  دییوگ و  یم  راب  کی  ار  عوضوم 

؟(1) هارجا وه  ام  هیلع  يرجی  فیک  دیامن ؟ - ؟ - ؟ يا  هشیدنا  یلقعت و  لیلحت  ار  دوخ  ثدحم  دوش ، يراج  دوخ  ثدحم  رب  دوش ،

؛(2) دنک رداص  مکح  يرواد و  هیـضق ، اهنآ  رد  دسانـشب و  ار  ناهج  ياه  لومرف  نیناوق و  ناهج ، ياه  هدیدپ  ناهج ، دناوت  یم  لقع 
هب زین  ار  ادخ  تاذ  ادخ و  دوجو  هدـمآ ، دوجو  هب  اهدودـحم  تخانـش  يارب  هک  قولخم »  » و دودـحم » لقع   » تسا نکمم  هنوگچ  اّما 

!؟! دنک رداص  مکح  هتسشن  يرواد  هب  دشکرد و  دوخ  لیلحت  ریز 

(3) .تسین دودحم  ان  یش  رب  دودحم  یش  کی  نداد  لومش  راک  نیا  ایآ 

دودحم مه  لب  تسا ) ضقانت  هک   ) تیاهن یب  دودحمان و  مه  دـشاب و  دودـحم  مه  لقع  دـیاب  مینک  لوبق  ار  لومـش  نیا  رگا  هک  ارچ 
تیاهن یب  عون  ود  هب  دـیاب  ام  هک  نیا  نآ  تسا و  يرگید  ضقانت  ضقانت ، نیا  همزـال  .دـشاب  ادـخ ، تاذ  زا  رت  یهاـنتمان  مه  دـشاب و 

.میشاب دقتعم 

.ادخ یهانتمان  دوجو  ینعم  هب  تیاهن  یب   - 1

.لقع رت  یهانتمان  دربراک  دوجو و  ینعم  هب  تیاهن  یب   - 2

ادخ تاذ  رد  دـناوت  یم  هنوگچ  لقع  .دوش  یم  یهانتم  رگید  تهج  زا  یهانتمان و  یتهج  زا  دـنوادخ  تاذ  دوجو و  تروص  نیا  رد 
.هارجا وه  ام  هیلع  يرجی  فیک  دزادرپ : راک  هب 

: دنوادخ تافص  لقع و 

هب ادـخ ، تافـص  رد  دـیابن  دـناوت و  یمن  لقع  نیا  رباـنب   (4) .تسا دنوادخ  تاذ  نیع  دـنوادخ  تافـص  هک  دـندقتعم  هفـسلف  ود  ره 
دنوادخ تاذ  رد  مکح  لومش و  تردق  قولخم ، دودحم و  لقع  هک  هنوگ  نامه  نوچ  .دنک  رداص  هیـضق  مکح و  ای  هتـسشن  يرواد 

.دشاب هتشاد  ار  دنوادخ  تافص  لیلحت  يارب  مزال  لومش  دناوت  یمن  نینچمه  درادن  ار 

لـصا هتکن و  هطقن و  کـی  هب  دـنا » هدرکن  باـختنا  ار  ییوطـسرا  قطنم  تیب  لـها  ارچ   » لاوس هب  خـساپ  رد  زین  ثحبم  نیا  ناـیاپ  رد 
ناییوطسرا يارب  گرزب  هابتشا  کی  هفسلف  اب  قطنم  سامت  هطقن  رد  مییوگب  ای  هفسلف  قطنم و  نیب  هلـصاف  رد  هک : میـسر  یم  یـساسا 

نداد لومش  نآ  دوش و  یم  هفسلف  رد  اه  يرواد  لئاسم و  رد  گرزب  تاهابتشا  گرزب  هزاورد  نیگمهس و  تخـس  هک  دهد  یم  خر 
.تسا دنوادخ  تافص  تاذ و  رب  لقع  دربراک  درکراک و 

: هدـش دراو  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  زا  هلمج  نیمه  نیع  زین  و  ص 30 . ج 57  راـحب : هبطخ 232 -  دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلا  جـهن  - 1
دلج ص 43. نامه  راحب :
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نوناـفلا مهو  یقاـبلا  ّهنَاو  نوّربدـملا  مّهناو  مهل  ّربدـملا  ّهنَاو  نوـقولخم  مّهناو  مهقلاـخ  ُداـبعلا  َفَرَع  لـقعلابف  ...هَّللادـبع  یبا  نع  - 2
لوزی الو  لزی  مل  ًاّربدـمو  ًاقلاخ  مهلو  هل  ّنَا  هراهنو  هلیلو  هرمقو  هسمـشو  هضراو  هئامـس  نم  هقلخ  نماوأر  ام  یلع  مهلوقعب  اّولدتـساو 

وا دنقولخم و  اهنآ  هک  دنناد  دنـسانشب و  دوخ  قلاخ  ناگدنب  لقع  اب  دومرف ...: مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  حیبقلا : نم  نسحلا  هب  اوفَرَعو 
نامسآ و ندید  زا  شیوخ  لوقع  هلیـسو  هب  دنـشاب و  یم  یناف  اه  نآ  رادیاپ و  ناش  قلاخ  هک  نیا  دنیوا و  ریبدت  تحت  ناشیا  ّربدم و 
اب اهتنا و  یب  زاغآ و  یب  دنراد  یتسرپرـس  قلاخ و  اه  نیا  مه  لقع و  مه  هک  دندرک  لالدتـسا  زور  بش و  هام و  دیـشروخ و  نیمز و 

یفاک ج 1 ص 33 و 34. لوصا  .دنهد  یم  صیخشت  مه  زا  ار  ابیز  تشز و  لقع 
هک لب  دـنک  یمن  مکح  ادـخ  تاذ  دروم  رد  لقع  .تسا  فشاـک  لـب  تسین  دوجولا  بجاو  رب  مکاـح  لـقع  دـنیوگ : یم  یخرب  - 3
اّما دیآ ؛ یم  شیپ  لومش  ثحب  دشاب  مکاح  رگا  هک  ارچ  تسا  قرف  مکاح  فشاک و  نیب  دنک و  یم  فشک  ار  ادخ  ءامسا  تافص و 

دوش و یم  لقع » فوشکم   » ادـخ لاح  ره  هب  دوش : یم  هتفگ  باوج  رد  .تسین  دوجولا  بجاو  لقع  لومـش  يارب  یموزل  فشک  رد 
روط نامه  دـشاب  تسه » ادـخ  هکنیا  هب  قولخم  زا  ندرب  یپ   » فشک زا  دارم  رگا  .تسا و  ندوب  لقع  لومـشم  نامه  ندوب  فوشکم 

ار لقع  شدوخ  دنوادخ  دنیوگ  یم  زین  یخرب  .دنام  یمن  نایئوطـسرا  نانخـس  يارب  یئاج  تروص  نیا  رد  دمآ ، الاب  ثیدـح  رد  هک 
یم اج  همه  امش  دوش : یم  هتفگ  باوج  رد  .دوش و  لیان  نآ  تخانـش  هب  هداد  مکح  ادخ  تافـص  تاذ و  دروم  رد  هک  هدیرفآ  نینچ 

رد سپ  تسین !؟ لاحم  دوجولا ، بجاو  دودحمان  تاذ  هب  دودحم  لقع  لومـش  ایآ  دریگ  یمن  قلعت  لاحم  هب  دنوادخ  تردق  دیئوگ 
.تسا هتفرگ  قلعت  لاحم  هب  تردق  هنوگچ  اج  نیا 

: لاق ریصب  یبا  نع  دوش : یم  هراشا  هنومن  کی  هب  هک  دنرایـسب  دننک  یم  تلالد  ادخ  تاذ  اب  ادخ  تافـص  تینیع  رب  هک  یثیداحا  - 4
الو هتاذ  رـصبلاو  عومـسم  الو  هتاذ  ُعمـسلاو  مولعم  الو  هتاذ  ملعلاو  اـّنبر  ّلـجوزع  هَّللا  لزی  مل  لوقی : مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  اـبا  تعمس 

، لـجوزع يادـخ  دوـمرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  مدینـش  دـیوگ : یم  ریـصب  وـبا  .ئ :  .. رودـقم ـالو  هـتاذ  هردـقلاو  رَـصبم 
هک ینامز  دوب  شتاذ  نیع  یئاونـش  تشادـن و  دوجو  یمولعم  هک  هاگ  نآ  دوب  شتاذ  نیع  وا  ملع  هدوب و  یلزا  هشیمه و  راـگدرورپ ،

ینامز دوب  شتاذ  نیع  تردق  تشادن و  دوجو  یئ  هدش  هدـید  هک  هاگ  نآ  دوب  شتاذ  نیع  ییانیب  تشادـن و  دوجو  یئ  هدـش  هدـینش 
یفاک ج 1 ص 143. لوصا  ...دوبن  يرودقم  هک 
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تمکح بلاـق  رد  هاوـخ  نآ و  ییاـشم  بلاـق  رد  هاوـخ  ییوطـسرا  هفـسلف  دروآ  هر  نـیرت  تسرداـن  تاهابتـشا و  نـیرت  كانتـشحو 
.دوش یم  یشان  اج  نیمه  زا  یئاردص 

تاقولخم رد  دناوت  یم  طقف  لقع  هک  دهد  یم  رادشه  هداد و  راطخا  ررکم  هداد و  هجوت  رطخ  نیا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم 
ود نیا  زا  شیب  تسا و  دنتسه ) شتاذ  نیع  هک   ) تافـص نیا  ياراد  تسه و  ادخ  هک  دنک  مکح  قیرط  نیا  زا  دزادرپ و  تخانـش  هب 

.درادن یمکح  مناد » یمن   » زا ریغ  دنوادخ  تافص  تاذ و  رد  هلمج 

ثیدح هاگدید  زا  لقع  دربراک 

ناوت لقع   » لصا تسا و  هدیـسر  رتاوت »  » ّدح هب  حالطـصاب  هک  هدش  دراو  يدایز  ياه  ثیدح  لقع  تیلاعف  دودـح  دربراک و  هرابرد 
لمع ناوت  تاقولخم  هصرع  رد  طقف  لقع  .تسا  هعیش  مّلسم  لوصا  زا  درادن » ار  ثحبم  نیا  هب  دورو  قح  درادن و  ار  دنوادخ  كرد 

اهنآ رانک  زا  هحماسم  اب  اهنت  دنرادن و  ار  اه  ثیدح  نیا  هیجوت  تردق  یتح  هدش ، یمالسا  یئوطسرا  هفـسلف  ناراکردنا  تسد  .دراد 
.دنرذگ یم 

: مینک یم  هدنسب  ثیدح  دنچ  رکذ  هب  اهنت  هنیمز  نیا  رد  ام 

اذاف هَّللا ، یف  اومّلکتی  یتح  قطنملا  مهب  لازی  ساـنلا ال  ّنا  دـمحم  اـی  مالـسلا : هیلع  هَّللادـبع  وبا  لاـق  لاـق : ملـسم  نب  دـمحم  نع   - 1
یش ء: هلثمک  سیل  يّذلا  دحاولا  هَّللا  ّالا  هلا  ال  اولوقف : کلذ  متعمس 

«، ادخ رد  مالک   » هب دنسرب  ات  تسه  نامتفگ ) قحو   ) نامتفگ ناوت  ار  مدرم  دمحم  يا  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  ملـسم : نب  دمحم  زا 
.دینک هدنسب  نیا  هب  و  یش ء » هلثمک  سیل  يّذلا  دحاولا  هَّللا  هلا  ال   » دیئوگب دندش  دراو  ادخ  رد  ثحب  هب  دیدینش  هک  یتقو  سپ 

یلا اورظناف  هتمظع  یلا  اورظنت  نَا  متدرا  اذا  نکلو  هَّللا  یف  رکفّتلاو  مکاّیا  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبا  نع  ملـسم ، نب  دمحم  نع   - 2
: ِهقلخ مظع 

رظن دروم  ار  ادخ  تمظع  دیتساوخ  هاگره  ادخ ، تاذ  رد  ندیـشیدنا  زا  دـیزیهرپب  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ملـسم : نب  دـمحم  زا 
.شتاقولخم تمظع  هب  دیرگنب  سپ  دیهدب  رارق 

: کله وه ؟ فیک  هَّللا  یف  رظن  نم  لوقی : مالسلا  هیلع  هَّللادبع  ابَا  تعمس  لاق : هیبا ، نع  حایم ، نب  نیسحلا  نع   - 3

دیآرب ادخ  یگنوگچ  تخانـش  ددص  رد  سک  ره  دومرف : یم  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مدینـش  شردپ : زا  حایم  نب  نیـسح  زا 
.دوش یم  كاله 

ّالا هبحاص  دادزی  هَّللا ال  یف  مالکلا  ّناف  هَّللا ، یف  اومّلکت  الو  هَّللا ، قلخ  یف  اومّلکت  مالـسلا : هیلعرفعجوبا  لاق  لاـق : ریـصب  یبا  نع   - 4
: ًاّریحت
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دوجو رد  وگتفگ  اریز  دیزیهرپب ؛ ادخ  دوخ  رد  وگتفگ  زا  دینک و  وگتفگ  ادخ  تاقولخم  رد  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ریصبوبا : زا 
.ار یگاراوآ  تریح و  رگم  دیازفا  یمن  ادخ 

: هَّللا تاذ  یف  اوملکتت  الو  یش ء ، لک  یف  اومّلکت  زیرح : نع  يرُخا  هیاور  یف  ینیلکلا و  لاق   - 5

.دیزیهرپب ادخ  تاذ  رد  وگتفگ  زا  دینک و  وگتفگ  زیچ  ره  رد  تسا : هدروآ  زیرح  قیرط  زا  یتیاور  رد  ینیلک 

هَّللا ال ّنا  ًاهیتّالا ، دـیزی  هَّللا ال  یف  رکفّتلا  ّناف  هَّللا  یف  رکفتلاو  مکاّیا  مالـسلا : هیلع  هَّللادـبع  وبا  لاـق  لاـق : دـلاخ  نب  نامیلـس  نع   - 6
: رادقمب فصوی  الو  راصبألا  هکردت 

دیازفا یمن  دنوادخ  رد  ندیـشیدنا  اریز  دیزادرپب ؛ هشیدنا  هب  دنوادخ  رد  ادابم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دلاخ : نب  نامیلـس  زا 
.تسا شجنس  لباق  رشب ) یلقع  نیزاوم   ) نیزاوم اب  هن  دوش و  یم  كرد  اه  شنیب  اب  هن  دنوادخ  ار ، ینادرگرس  رگم 

: هَّللا یف  اومّلکت  الو  یش ء ، لک  یف  اومّلکت  لاق : ّهنَا  مالسلا  هیلعرفعج  یبَا  نع  هدیبع ، یبا  نع   - 7

.دیزیهرپب ادخ  رد  وگتفگ  زا  زیچ و  ره  رد  دینک  وگتفگ  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  هدیبعوبا : زا 

اّنبر رکذـن  انعمتجا  اولاق : مکعمج ؟ ام  لاـقف : هباحـصا  یلع  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  جرخ  مالـسلا : هیلع  هَّللادـبع  وبا  لاـق   - 8
: هتمظع یف  رکفتلا  اوکردت  نل  لاق : هتمظع ، یف  رّکفتنو 
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؟ دـیتسه لوغـشم  يزیچ  هچ  هب  دومرف : دیـسر  شباحـصا  عمج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.دیرادن ار  ادخ  تمظع  رد  هشیدنا  ناوت  زگره  دومرف : .میتسه  لوغشم  شتمظع  رد  هشیدناو  نام  يادخ  دای  هب  دنتفگ :

هکردـت هَّللا ال  ّنأل  ًاهیتّالا ، دـیزی  هَّللا ال  یف  رکفتلا  ّناـف  هَّللا  یف  رکفتلا  اوعد  لاـق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبا  نع  دوراـجلا ، یبا  نع   - 9
: رابخالا هغلبت  الو  راصبالا ،

ینادرگرـس و رگم  دیازفا  یمن  ادخ  رد  هشیدنا  اریز  دیراذگب ؛ رانک  ار  ادـخ  رد  هشیدـنا  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  دوراجلاوبا : زا 
.دینش ربخ  ناوت  یم  هن  داد و  ربخ  ناوت  یم  هن  دنوادخ  تاذ  زا  دوش و  یمن  كرد  اه  شنیب  اب  دنوادخ  اریز  ار ، یگراوآ 

.تفریذپ ار  نارگید  يرواد  هیضق و  ناوتیم  هن  دومن و  يرواد  درک و  رداص  هیضق  ناوت  یم  هن  ینعی  حیضوت :

مالکلا ّناف  هیف  اومّلکت  الو  هتمظع  یف  اومّلکت  هَّللا  یف  مالکلاو  مکاّیا  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  وبا  لاق  لاق : یـسانکلا  سیرـض  نع   - 10
: ًاهیتّالا دیزی  هَّللا ال  یف 

؛ دینکن وگتفگ  شدوخ  رد  دینک و  وگتفگ  شتمظع  رد  ادخ ، رد  وگتفگ  زا  دیشاب  رود  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سیرـض : زا 
.ار ینادرگرس  رگم  دیازفا  یمن  ادخ  رد  وگتفگ  اریز 

.دنا هدمآ  ...و  دیحوت  باتک  یفاک  لوصا  هعیشلا ، لیاسو  رد  هک  یناوارف  ثیداحا  و 

ار دوخ  يا  هدع  مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرود  رد  هک  هنوگ  نامه  دننادب  قوف  ثیداحا  لومـش  زا  رتالاب  ار  دوخ  يا  هدـع  دـیاش 
: دینک تقد  لیذ  ثیدح  هب  مالسلا  هیلع  همئا  باوج  دارفا و  نآ  ياعدا  ندش  نشور  يارب  .دنتسناد  یمن  قوف  ثیداحا  لومشم 

مهیلع کئابآ  نع  يور  ّهنَا  مالـسلا -  هیلع  نسحلابا  ینعی : لجرلا -  نع  لاله  نب  یلع  باتک  یف  تأرق  لاق : یـسیع  نب  دـمحم  نع 
نَا نسُحی  نم  اّمأف  هیف  مّلکتی  نا  نسُحی  ـال  نم  یهن  اـّمنا  ّهنأـب  نوملکتملا  کـیلاوم  لّوأـتف  نیّدـلا ، یف  مـالکلا  نع  اوهن  مّهنَا  مالـسلا 
(1): هعفن نم  ربکا  همثا  ّناف  هیف ، مّلکتی  نسحملا ال  ریغو  نسحملا  مالسلا : هیلع  بتکف  ما ال ؟ اولّوأت  امک  کلذ  لهف  هنی ، ملف  مّلکتی 

، دنا هدرک  یهن  نید  رد  وگتفگ  زا  هک  هدش  تیاور  امـش  ناکاین  ردـپ و  زا  تشون : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  روضح  هب  لاله  نبا  یلع 
مزال يدنمناوت  هک  دنا  هدش  یهن  وگتفگ  نیا  زا  یناسک  دنیوگ : یم  هدومن و  لیوات  دنتسه  مالک »  » لها هک  امش  نارادفرط  زا  یخرب 

( ود ره   ) دنمناوت ریغ  دنمناوت و  تشون : شباوج  رد  ماما  .دنا  هدشن  یهن  دنراد  ار  راک  نیا  ناوت  هک  نانآ  دنرادن  تاثحابم  نیا  رد  ار 
.تسا رتشیب  شعفن  زا  نآ  هانگ  اریز  دنزادرپب ، وگتفگ  هب  عوضوم  نیا  رد  دیابن 

: حیضوت

: تسا هدمآ  دـیحوتلا  باتک  یفاک  لوصا  زین  راحب و  دلج 3 ص 266  رد  .تسا  ادـخ ، تاذ  رد  داقتعا  یگنوگچ  نید »  » زا دارم   - 1
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مظعاو یلعاو  ّلجا  هَّللا  ّنا  ...هباجاف  راّبجلا ؟ هفص  نم  هب  هَّللا  نیدی  نا  یغبنی  يّذلا  لوقلا  ام  دش : هدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
: کلذ يوس  اّمع  اوّفکو  هسفن  هب  فصو  امب  هوفصف  هتفص ، هنک  غلبی  نا  نم 

نآ زا  رتمیظع  الاو و  ّلجا و  دنوادخ  دومرف : ماما  میوش ؟ دقتعم  نیدتم و  نآ  هب  هک  تسا  راوازـس  لوق  مادک  دنوادخ  تفـص  هرابرد 
رتارف نآ  زا  و  تسا ، هدرک  فیـصوت  نآرق  رد  شدوخ  هک  هچنامه  اـب  دـینک  فیـصوت  ار  وا  سپ  دوش  كرد  شتفـص  هنک  هک  تسا 

.دیورن

.دشاب یم  تسا » نآ  یتیاده  دوس  زا  شیب  نآ  ندرک  فرحنم  هارمگ و  «، » تسا شعفن  زا  شیب  شهانگ   » زا دارم   - 2

رد تسا و  هدرک  ّصن  هراشا و  نآ  هب  يدایز  دراوم  رد  نآرق  هک  روط  نامه  تسا  تجح  لقع »  » هک دـهد  یم  ناشن  ثیداحا  هعلاطم 
(2) .تسا هتشگ  یفرعم  تسا  رهاظ  تجح  هک  توبن  رانک  رد  نطاب » تجح   » ناونع اب  اه  ثیدح 

تعیبط ءاروام  هب  دورو  ناوت  اهنت  هن  وا  تسین  وا  زاورپ  هصرع  تانئاک  ناهج  زا  جراخ  تسا و  امیپ  ناهج  امیپ ، ناهج  غرمیس  نیا  اّما 
.دوب دهاوخ  هنادرخبان  يدرخ  نینچ  ياهدروآ  هر  دش و  دهاوخ  لیدبت  لقع »  » دض رب  دیآرب  يراک  ددص  رد  رگا  هکلب  درادن  ار 

هب اـهنت  نیا  دوش ، یم  رجنم  ضرغ » ضقن   » هب داـیز  عـقاوم  رد  یفارحنا و  هجیتـن  هب  شدوـخ  عوـضوم  ریغ  رد  رازبا  ره  يریگراـک  هب 
زیچ کی  رازبا  زا  هدافتسا  وردوخ  ریمعت  یکیناکم و  دننام  اهراک  نیرت  یلمع  نیرت و  یئزج  رد  یتح  تسین  رـصحنم  هفـسلف  قطنم و 

.تسا تسردان  طلغ و  رگید  زیچ  يارب 

ییوطسرا هفسلف  ییانبم  تاهابتشا 

: لقع دودح  - 1

هک ار  لقع  دنا و  هتشگ  راچد  ییارگ  قالطا  هب  لقع  دروم  رد  ییوطـسرا  هفـسالف  هفـسلف و  تشذگ  یلبق  ثحابم  رد  هک  روط  نامه 
ار یهاـنتم  ریغ  یهاـنتم و  ریغ  ار  یهاـنتم  ینعی  دـنا  هداد  لومـش  تیاـهن ، یب  دوـجولا  بجاو  رب  تسین  شیب  يا  هدـیدپ  ناـشرظن  رد 

.تسا هدش  رگید  تاهابتشا  ثعاب  هفسلف  نیا  يانبم  رد  ضقانت  نیمه  دنا و  هدرمش  یهانتم 

هب زگره  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناسل  نآرق و  رد  و  تسا » لقع  قلاخ  لب  تسین  لقاع  دـنوادخ  : » هک دـیدرگ  نایب  لـقع  ثحبم  رد 
(3) .تسین مه  لوقعم »  » دنوادخ تاذ  هجیتن  رد  هدشن و  هتفگ  لقاع  دنوادخ 

: للعلا هلع  - 2

تلع و  » نوناق قلاخ  دِجوم و  لب  تسین  للعلا » هلع  ، » تسین ّتلع »  » دنوادخ مه  روط  نیمه   (4)، تسین لقاع »  » دنوادخ هک  نانچ  مه 
هک تسا  هیاـپ  نیمه  رد  ییوطـسرا  هفـسلف  تاهابتـشا  نیرت  گرزب  زا  یکی  .تسا  ناـیرج  رد  تاـنئاک  تینیع  رد  هک  تسا  لوـلعم »

.دیامن یم  لقع  فالخ  شحاف و  تاهابتشا  راچد  شودخم و  ار  نآ  رساترس 

« دوجو تدحو   » هب داقتعا  زج  يزیرگ  هار  هراچ و  یمالـسا ) کلامم  رد  ای   (5) برغ رد  زورما  ات  شیادیپ  زور  زا   ) ییوطسرا هفـسلف 
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.درادن

یم مالعا  تحارص  هب  هفـسلف  نیمه  دوخ  اریز  تسا ؛ ینتبم  قلخ » ادخ و  دوجو  تدحو   » رب دراد  یمرب  هک  ماگ  نیلوا  رد  هفـسلف  نیا 
(6) .دشابن خنس  مه  دوخ  تلع  اب  یلولعم  هک  تسا  لاحم  تسا و  مزال  ّتیخنس »  » لولعم تلع و  نایم  هک  دراد 

.تسا هدش  لقن  فورعم  هب  رما  باوبا  باب 23 ، هعیشلا ج 16  لیاسو  زا  قوف  ياه  ثیدح  - 1
لقعلا ح 12 و 22. باتک  لوصا ، یفاک ، - 2

ُْتلُقف دیحوتلا  نع  مالـسلا  هیلعرفعج  ابا  تلأس  لاق : نارجن  یبا  نبا  نمحرلادـبع  نع  : » دـینک هجوت  ریز  ثیدـح  هب  دروم  نیا  رد  - 3
ماهوالا هکردـت  الو  یـش ٌء  ههبـشی  هفالخ ال  وهف  یـش ء  نم  هیلع  کمهو  عقو  امف  دودـحم  ٍلوقعم و ال  ریغ  معن ، لاقف : َائیـش ؟ مهوتَا 

یبا نبا  دودـحم :» الو  لوقعم  ریغ  یـش ٌء   » مهوتی اّمنا  ماهوالا ، یف  َّروصتی  ام  فالخ  لقُعی و  ام  فالخ  وه  ماـهوالا و  هکردـُت  فیک 
يرآ دومرف : منک ؟ روصت  يزیچ  ار  ادـخ  مناوت  یم  متفگ : مدرک و  لاوس  دـیحوت  هب  عجار  مالـسلا  هیلعداوـج  ماـما  زا  دـیوگ : نارجن 

وا دـننام  يزیچ  .دـشاب  وا  ریغ  ادـخ  دـیآرد  ترطاخ  رد  هک  زیچ  ره  اریز  درادـن ؛ يدـحو  دوش  یمن  كرد  شتقیقح  هک  يزیچ  یلو 
رطاـخ رد  دوش و  لـقعت  هچ  نآ  فـالخ  رب  وا  هک  یتروص  رد  دـننک  شکرد  اـهرطاخ  هنوگچ  دـننکن  كرد  ار  وا  اـهرطاخ  تسین و 

، یفاک لوصا  .درادن  يّدحو  دوشن  كرد  شتقیقح  هک  يزیچ  درذگ : رطاخ  هب  هزادنا  نیمه  اهنت  ادخ  هرابرد  دشاب ، یم  ددـنب  شقن 
ادخ  » دیوگ یم  انیـس  نبا   » .دناد یم  لوقعم  لقاع و  لقع ، ار  ادـخ  ییوطـسرا  هفـسلف  اّما  ...لوقلا ح 1  قالطا  باب  دـیحوتلا ، باتک 

لقاع و لقع ، ار  هتاذـب  دوجولا  بجاو  یلعوب  : » زین و  ...دوش » یم  ضیاف  ددـعلاب  دـحاو  لـقع  نآ  زا  دـنک و  یم  لـقعت  ار  دوخ  تاذ 
یمالسا ص 506. ناهج  رد  هفسلف  خیرات  دناد .» یم  لوقعم ،

یتح هدشن  هتفگ  لقاع  دـنوادخ  هب  زگره  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ناسل  نآرق و  رد  تسا و  لقع  قلاخ  لب  تسین  لقاع  دـنوادخ  - 4
.تسین نایم  نآ  رد  لقاع »  » ظفل هدش  رکذ  یهلا  ءامسا  همه  هک  ریبک  نشوج  ياعد  رد 

لوبق اب  هارمه  هک  دوب  لولعم  تلع و  ناهرب  دـنوادخ ، دوجو  تابثا  ناـهرب  نیرت  مهم  نیرت و  یلـصا  کیتسالوکـسا ، هفـسلف  رد  - 5
ار ناهرب  نیا  درک  یم  یعـس  تقیقح  رد  تیلع  نوناق  راکنا  اـب  مویهدـیوید  دـشاب و  هتـشاد  دربراـک  دـناوت  یم  ود ، نیا  نیب  تیخنس 

نیا قیرط  زا  دوجولا  بجاو  تابثا  لولعم و  تلع و  دروم  رد  مویه  تالاکـشا  زا  زیرگ  يارب  مه  یلکراـب  فقـسا  دـنک و  شودـخم 
هفـسلف هار  نامه  شیب  مک و  زین  قرـش  رد  هدـش  یمالـسا  ییوطـسرا  هفـسلف  .دـمآ  راـچد  نیع ، راـکنا  هطـسفس و  هب  هک  دوب  ناـهرب 
دننامه هن  دوش و  یم  راکنا  لولعم  تلع و  نوناق  مویه  دـننام  هن  باتک  نیا  رد  .دـیامیپ  یم  مه  زونه  دومیپ و  یم  ار  کیتسالوکـسا 
لولعم کی  تسادـخ و  نآ  تسا و  تلع  کی  دـنیوگ  یم  هرعاـشا  زا  یخرب   ) دوش یم  قولخم  قلاـخ و  صتخم  نوناـق  نیا  هرعاـشا 

هک لب  دنتـسه ) نراقت  همه  اه  نیا  تسین و  يراج  لولعم  تلع و  نوناـق  یتسه  ملاـع  رد  دنتـسه و  تاـنکمم  تاـنئاک و  نآ  تسا و 
قولخم ینوناق  ره  هک  ارچ  دوش  یمن  هداد  لومـش  قلاخ  هب  نوناـق  نیا  یلو  دوش  یم  هتفریذـپ  تاـنئاک  نیب  رد  لولعم  تلع و  نوناـق 

.دوش دودحمان  قلاخ  لماش  دناوت  یمن  سپ  دودحم  یقولخم  ره  تسا و 
رد ...دشاب  یتاذ  تیخنس  لولعم  تلع و  نیب  تسا  بجاو  : » دوش یم  هتفگ  لولعم  تلع و  نیب  تیخنـس  دوجو  ترورـض  نایب  رد  - 6

همکحلا هیادب  دشاب .» رگید  زیچ  ره  لولعم  دـناوت  یم  یلولعم  ره  دـشاب و  رگید  زیچ  ره  تلع  دـناوت  یم  يزیچ  ره  تروص  نیا  ریغ 
ص 87
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ص:73

رد تیخنـس  نیا  هچرگ  تسین  يریزگ  يزیرگ و  قلخ  ادخ و  نایم  یخنـس » تدحو   » شریذپ زا  دوش  یم  تلع »  » دـنوادخ هک  یتقو 
.دشاب دوجو  رد  تیخنس  دیاب  مک  تسد  نکیل  دشابن ؛ تیهام 

، تسین تلع »  » دنوادخ دنیوگب  دیاب  تروص  نیا  رد  تسین  تاقولخم  خنـس  مه  زین  دوجو  رد  درادن و  تیهام  دـنوادخ  دـنیوگب  رگا 
(1) .دنیوگ یمن  هک 

، ضحم يوغل  ینعم  لـب  تسین  یحالطـصا  تلع  نآ  ادـخ  دروم  رد  تلع »  » زا دارم  هک  دـنراد  یم  زاربا  یهاـگ  هتخپاـن  ناییوطـسرا 
رگید يریرقت  اب  اردص  نوچ  یناگرزب  اّمادنا  هدرک  راتفر  هحماسم  هب  هلأسم  نیا  اب  زین  ناگبخن  ناگتخپ و  زا  یـضعب  .تسا  رظن  دروم 

(3)، دوجوم تدحو  لب   (2) دوجو تدحو  هک  دنراد  یم  مالعا  دنیامن و  یم  حیرـصت  هلأسم  ياه  یلات  هب  مامت  یگنادرم  تورم و  اب 
.دنناد یم  ادخ » ندوب  بکرم  هب  داقتعا   » يواسم رفک و  ار  رواب  نیا  زا  ریغ  تسا و  ناشداقتعا  ساسا 

زا هک  دـناد  یم  دراد و  هجوت  ناشدوخ  يانبم  هب  اریز  دـناد ؛ یمن  یّلع »  » هطبار ار  لوا  رداص  اب  ادـخ  هطبار  نیهلأـتملا  ردـص  موحرم 
.دنتسه زیچ  ود  زاب  دنتسه ، خنسمه  هکنیا  اب  لولعم  تلع و  اریز  تسین ؛ راگزاس  دوجو » تدحو   » اب یّلع  هطبار  یتهج 

نیا رگید  بناج  زا  هتفرگ و  مزال  ار  قلخ  ادخ و  تیخنس  ادخ  ّتیلع  یفرط  زا  دیآ : یم  شیپ  کلهم  ینادرگرـس  کی  بیترت  نیدب 
مه هیلاعتم  تمکح  .تسین  یفاک  تسا  دقتعم  اردص  هک  يدوجو » تدحو   » يارب تسا  خنـس » رد  قلخ  ادخ و  تدحو   » هک تدـحو 

.تسین ینتبم  للعلا » هلع   » رب مه  تسا و  یئوطسرا  نآ  ساسا  قطنم و  اریز  تسا  ینتبم  للعلا » هلع   » رب

هب رافسا  رد  هدینارورپ  ار  تدحو  نیا  هیلاعتم  تمکح  دهد ، یمن  شک  ار  هلئسم  سپس  دنک  یم  حیرـصت  ّتیخنـس  هب  یئاّشم  هفـسلف 
تدحو هب  تروص  ره  رد  دنک و  یم  لزنت  دوجولا » هقیقح  تدحو   » هب هیـشرع  رد  دسر و  یم  ءایـشا » تدـحو   » و دوجوم » تدـحو  »

.دنک یمن  افتکا  یخنس 

: دینک هجوت  ج 2 ص 331 )  ) رافسا ترابع  هب  .دناد  یم  يوشن »  » هطبار ار  لوا  رداص  اب  ادخ  هطبار  اردص 

یـضتقت هّیلع  اهنوک  ثیح  نم  هیلعلا  ّنَال  هیلعلا  تسیل  هیئـشنملا  هذـهو  ...طـسبنملا  دوجوملا  وه  ...یبجاولا  دوجولا  نم  أـشن  اـم  لوا  »
« .لولعملا هلعلا و  نیب  هنیابملا 

مه زا  ییادج  نیابت و  یعون  هرخالاب  خنـس  مه  ود  اریز  دوش ؛ یمن  یـضار  تانئاک » ادـخ و  ندوب  خنـس  مه   » هب اردـص  قایـس  نیدـب 
.دهد یمن  تیاضر  يزیچ  هب  لوا  رداص  ادخ و  نایم  تدحو »  » زا ریغ  هب  وا  .دنراد  رگید 

هدافتـسا دوجوم  تدحو  لب  دوجو  تدـحو  يارب  لولعم » هلع و   » نوناق زا  یهاگ  هک  تسا  نیمه  یکی  اردـص  ياه  يدـنر  هلمج  زا 
رد ص 269 وا  دنک  یم  ییوج  هرهب  دوجو  تدحو  يارب  بیترت  نیدب  دراذگ و  یم  رانک  ار  تیلع  الاب  ترابع  دننام  هاگ  دنک و  یم 

نم دوـجوم  یف  هیدوـجولا  تـالامکلا  نم  یـش ء  قـقحت  اـمّلک  ّنا  عـبارلا : لـصالا  : » دـیوگ یم  قـلخ  ادـخ و  دروـم  رد  رافـسا  ج 6 
« .لمکاو یلعا  هجو  یلع  هتّلع  یف  لامکلا  کلذ  لصا  دجوی  نا  ّدبالف  تادوجوملا 
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هلع  » هب شنخـس  همادا  رد  هاـگنآ  .تسا  دوجو  تدـحو  تهج  رد  هک  دـناد  یم  یّلع  هطبار  ار  تاـنئاک  وادـخ  هطبار  تراـبع  نیا  رد 
: دنک یم  حیرصت  ادخ  ندوب  للعلا »

هقفاوی ناهربلا و  هدضعیو  ایجولوثا »  » یّمسملا ب تایبوبرلا  یف  هباتک  عضاوم  نم  ریثک  یف  نیئاشملا  ملعم  مالک  نم  مهفی  اّمم  اذهو  »
« .للعلا هلع  یلا  اذکهو  هدجوملا  هتلع  یلا  هدنتسم  اهلک  لولعملل  هیدوجولا  تاهجلا  ّناف  نادجولاو ، میلّسلا  قوذلا 

تیخنس یتسه  ملاع  اب  هک  تسا  لاعف  لقع  رشاع و  لقع  ینعی  دننک  یم  لح  هرشع  لوقع  اب  ار  لکشم  نیا  ناییوطـسرا  زا  یخرب  - 1
ملاـع دوجولا و  بجاو  نیب  یلو  دراد  دوجو  هک  تسه  مزـال  یتـسه  ملاـع  رـشاع و  لـقع  نیب  تیخنـس  سپ  دوجولا  بجاو  هن  دراد 
لوقب تسین و  لاـعف »  » دـنوادخ هک  تسا  حیرـصت  نیا  ًـالوا : اـما  .دـیآ  یم  رامـش  هب  هدـیعب  تلع  نوچ  تسین  مزـال  تیخنـس  یتسه 

یم ایآ  ًاثلاث : .دنتـسین  لاعف »  » زین همه  مهن  ات  مود  لوا و  لقع  ًایناث : .تسا  ضحم » رگاشامت   » و هدارا » یب  «، » ضحم تیلعف   » ناشدوخ
نوناق نیا  يارب  رگم  دحاولا ؟» ّالا  هنم  ردصی  دحاولا ال   » دنیوگ یم  ارچ  سپ  دـشاب ؟ خنـسمهان  رداص »  » اب ردـصم »  » دـنریذپب دـنناوت 

رد تیخنـس  نیا  دراد و  تیخنـس  لوا  رداـص  اـب  ردـصم  ینعی  دوجولا ، بجاو  سپ  دـنراد ؟ -  تیخنـس  زا  ریغ  یلیلد  ناـش  یـساسا 
.دراد هتشاد و  همادا  تانئاک  ياه  هدیدپ  تانئاک و  هرشع و  لوقع  ضرع  لوط و  هلسلس 

.نیهلأتملا ردص  ملقب  هیشرع »  » زاغآ - 2
ج 6 ص 110 و ص 280. زین : و  زین ص 370 -  رافسا ج 2 ص 368 و  - 3
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کی مک  تسد  دنتـسین ؟ رگید  مه  ضقانتم  ایآ  دیهد  رارق  دـش  لقن  دـلج 2 ص 331  زا  هک  الاب  ترابع  رانک  رد  ار  اه  تراـبع  نیا 
؟ دنهد یمن  ناشن  ار  هنادنر  کبس  هویش و 

تیب لها  هاگدید  زا  قولخم  قلاخ و  هطبار 

نوناق نیا  تسا و  نآ  دِـجوم  لولعم و  تلع و  نوناق  قلاخ  لب  تسین  للعلا  هلع  دـنوادخ  نآرق  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  رد 
.تسا هدرک  ثادحا  ار  نآ  دنوادخ  هک  ثداح  تسا  يا  هدیدپ  دوخ  دراد  نایرج  تانئاک  تینیع  رد  هک 

« قولخمو قلاخ  هطبار  ، » داجیا زا  سپ  تسا  دَجوم » دِجوم و   » هطبار رما  ودب  رد  لب  تسین  یلولعم » یّلع و  هطبار   » قلخ اب  ادخ  هطبار 
.تسا هدنوش -  شرورپ  هدنهد و  شرورپ  بوبرم - » ّبر و  هطبار   » زین و 

یئوطسرا و هفسلف  زا  ار  یملع  یفسلف و  شزرا  هنوگره  هک  تسا  مّلـسم » لاسرا   » ضرف و شیپ  کی  ییانبم ، یتسردان  هابتـشا و  نیا 
.دنک یم  بلس  یئاردص  هفسلف 

« دَجوم دِجوم و  هطبار   » ینعم موهفم و  اب  دوش  یم  هداد  حیـضوت  ییوطـسرا  هفـسلف  رگید  گرزب  یئانبم  هابتـشا  هک  يدعب  شخب  رد 
.دش میهاوخ  انشآ  ًالماک 

لب تسین  للعلا  هلع  دـنوادخ  هک : تشگ  مولعم  دـش و  نشور  ییوطـسرا  هفـسلف  ییاـنبم  گرزب  هابتـشا  نیمود  تمـسق  نیا  رد  سپ 
هک تسا  يا  هلوقم  دوجولا » هقیقح  تدحو   » ای دوجوم » تدحو   » ای دوجو » تدحو   » ناونعب يزیچ  هجیتن  رد  .تسا و  تانئاک  دِجوم 

.درادن نیا  زا  ریغ  یهار  دوش  هابتشا  نیا  راچد  سکره  دوش و  یم  لیمحت  اردص  نایئوطسرا و  رب  گرزب  هابتشا  نیمه  لیلدب 

: ادخ ندوب  ردصم  لوا و  رداص  - 4 - 3

زا ار  هیلوا  دوجوم  نآ  تسا ، تانئاک  همه  يادخ  هک  دنوادخ  هدوب : نیا  هشیمه  رـشب  ياه  شـسرپ  نیتسخن  نیرت و  یمیدـق  زا  یکی 
؟ درک قلخ  زیچ  هچ 

( ادخ دوخ  دوجو  زا  ینعی   ) شدوخ دوجو  زا  رگا  دور و  یم  لسلست  هب  هلأسم  هتشاد و  دوجو  زیچ  نآ  سپ  هدیرفآ  رگید  زیچ  زا  رگا 
ندوب بکرم   » نخـس نیا  هجیتن  تسا و  هدش  لیدبت  قولخم  هب  وا  زا  یکچوک  شخب  هدش و  هیزجت  دنوادخ  تروص  نیا  رد  هدـیرفآ 

.تسا ادخ »

ینعی دندرک  حلطـصم  ار  رودص »  » هژاو نآ  ياج  هب  هتـشاذگ  رانک  ار  ندـیرفآ  و  قلخ »  » هژاو تسب  نب  نیا  زا  رارف  يارب  نایئوطـسرا 
.تسا هدش  رداص  دنوادخ  زا  هیلوا  دوجوم  نآ 

: دراد تشاد و  لاکشا  ود  حالطصا  ضیوعت  نیا 
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.تسا ظفل  ضیوعت  ًافرص  ًالوا :

.دشاب بکرم  دنوادخ  هک  هتفرگ  مزال  زین  دنوادخ  زارودص  ًایناث :

ّالا هنم  ردـصی  ـال  دـحاولا   » ناوـنع تحت  یلـصف  دوـش ، یم  لـح  زین  لوا  لاکـشا  نآ  وریپ  رد  هـک  مود  لاکـشا  عـفر  يارب  تارـضح 
: اریز دنک  یمن  لح  ار  لکشم  زین  مادقا  نیا  نکیل  دندرک ؛ زاب  » (1) دحاولا

.دـش هدـنارورپ  انیـس  نبا  یباراف و  طسوت  دـش و  حرطم  نیطولف   » طسوت راب  نیلوا  يارب  دـحاولا » ّالا  هنم  ردـصی  دـحاولا ال   » لصا - 1
هفـسلف اب  بسانت  رطاخ  هب  یلو  دراد  ینیطولف  أشنم  هدـعاق  نیا  دـنچره  دوش  یم  نشور  نیارباـنب  .یمالـسا  ناـهج  رد  هفـسلف  خـیرات 

رودص یگنوگچ  رد  یلعوب  .تشگ  ییوطسرا  هفسلف  یساسا  لوصا  ناکرا و  زا  یکی  هدش و  هفسلف  نیا  بذج  یتحار  هب  ییوطسرا 
.دوش ضیاف  ددـعلاب  دـحاو  لقع  نآ  زا  دـنک و  یم  لقعت  ار  دوخ  تاذ  ادـخ  : » دـیوگ یم  هدرک  يوریپ  یباراف  زا  يراب  تاذ  زا  ملاع 
یلک لقع  هک  مود  لقع  دـنک ، لقعت  ار  دوخ  أدـبم  لقع  نیا  نوچ  تسا و  ریغلاب  دوجولا  بجاو  تاذـلاب و  دوجولا  نکمم  لقع  نیا 
نوچ دوش و  ضیاف  وا  زا  یـصقا  کلف  سفن  تسا  ریغلاب  دوجولا  بجاو  هک  دـنک  لقعت  ار  دوخ  تاذ  نوچ  دوش و  ضیاف  وا  زا  تسا 
دیدپ ترثک  نیلوا  قیرط  نیدب  دوش و  ضیاف  وا  زا  کلف  نیا  مرج  تسا  دوجولا  نکمم  هک  ثیح  نآ  زا  دـنک  لقعت  ار  دوخ  تاذ  وا 

هک قیرط  نامه  هب  یلک  لقع  نیا  زا  میوش و  یم  لقتنم  یکلف  یـسفن -  یلقع -  یماظن  هب  یهلا  ماظن  کی  زا  نآ  هلیـسو  هب  هک  دـیآ 
لقع نیرخآ  هب  ات  تسا  یپرد  یپ  نانچ  مه  ضیف  نیا  دوش و  یم  ضیاف  کلف  سفن و  لقع و  زا  فلؤم  يرگید  ثولاث  میتشاد  نایب 

هب هیلاعتم  تمکح  رد  یلوط ، هرـشع  لوقع  نیا  هتبلا  یمالسا ص 506  ناهج  رد  هفسلف  خیرات  میـسرب .» رمق  کلف  لاّعف و  لقع  ینعی 
دحاولا  » هدعاق لیلد  هب  لوقع  دوجو  دنچره  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نیرخأتم  دش و  لیدبت  یضْرَع  لوقع  هب  قارـشالا  همکح  زا  تیعبت 

نیا هک  دوش  روصت  دـیاش  .تسین  مولعم  دایز  مک و  ای  تسا  ات  هد  لوقع  نیا  دادـعت  اّما  تسا ؛ يرورـض  دـحاولا » ّـالا  هنم  ردـصی  ـال 
یلیلد رگید  ییوطـسرا  تایعیبط  نتخیر  ورف  زا  دعب  هک  تسا  نیا  تقیقح  نکیل  دـشاب  ناهرب  دوبن  لیلد  هب  هد  ددـع  زا  ینیـشن  بقع 

نیا يارب  لوقع  دروم  رد  هد  ددـع  دوبن و  ...و  رمق  سمـش ، هرهز ، خـیرم ، لحز ، يرتشم ، رد  هناـگ  هن  كـالفا  ندرک  رـصحنم  يارب 
دیاب دورالاب  لوقع  دادـعت  كالفا  نیا  قبط  دوب  رارق  رگا  دـندوب و  اه  کلف  نیا  زا  یکی  هدـننک  رداص  مادـک  ره  هک  دوب  هدـش  هیبعت 

فرـص لوقع  دروم  رد  ددع  رکذ  زا  هک  دش  هدید  نآ  رتهب  یلو  دش  یم  يدـنب  مهرـس  ...و  نوتپن  نوتولپ و  رودـص  يارب  زین  یلوقع 
نیناوق لومش  شیوخ  یمالک  ياه  باتک  رد  هللا  همحر  یسوط  خیـش  دنبای  ییاهر  ادصورـس  یب  مه  نآ  هصمخم  نیا  زا  ات  دوش  رظن 

ّالا هنم  ردصی  دحاولا ال   » هدـعاق رطاخ  نیمه  هب  دـناد و  یم  يدارا  ریغ  روما  هب  صتخم  ار  نآ  هدرک و  راکنا  ار  يدارا  روما  رب  تیلع 
دروم رگا  هدعاق  نیا  هک  ارچ  دنک ؛ یم  راکنا  دنا ، هتـسج  دوس  نآ  زا  هدرجم  لوقع  دوجو  تابثا  يارب  هفـسالف  یخرب  هک  ار  دحاولا »
ناوت یمن  یهلا  لاعفا  رد  سپ  دنتـسه  يدارا  یهلا ، لاـعفا  نوچ  دـشاب و  يراـج  دـناوت  یم  يدارا  ریغ  روما  رد  اـهنت  دـشاب  مه  لوبق 

صتخم زین  ار  لولعم  تلع و  ندوب  نامزمه  نینچ  مه  هللا  همحر  خیـش  .تخاس  يراج  ار  دـحاولا » الا  هنم  ردـصی  دـحاولا ال   » هدـعاق
دناد یم  ثداح  ار  ملاع  هدرک  ّدر  ار  یهارمه  ینامز و  مه  نیا  تسا  يدارا  شلاعفا  هک  دنوادخ  دروم  رد  هتـسناد و  يدارا  ریغ  روما 
رگید يوـس  زا  یلا 449 . ص 444  یـسوط ) خیـش  هرازه   ) .درامـش یم  دودرم  تدـش  هب  ار  تادرجم  ای  ملاع  هداـم و  ندوب  میدـق  و 

بَجوم و ار  دنوادخ  هک  دنوش  یم  روبجم  تیاهن  رد  دحاولا ،» الا  هنم  ردصی  دحاولا ال   » هدعاق هب  کسمت  لیلد  هب  هفـسالف  زا  یخرب 
زا دارملا ، فشک  ینعی  نآ  حرـش  رد  هللا  همحر  یلح  همالع  داقتعالا و  دـیرجت  رد  هللا  همحر  یـسوط  ققحم  یلو  دـننادب ؛ راتخم  ریغ 
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يارب یناهرب  تسا و  دنوادخ  ندش  راتخم  ریغ  بَجوم و  ثعاب  هدعاق  نیا  هب  دانتـسا  دـیوگ : یم  هدرک ، زیهرپ  هدـعاق  نیا  هب  کسمت 
« - ...و نارما  هنع  ردصی  دحاولا ال  مهلوقک  هلوخدـم  هدوجو  هلدا  و  : » دـسیون یم  لوقع  دروم  رد  .درادـن و  دوجو  هدـعاق  نیا  تابثا 

185 و 306. داقتعالا ص 186 -  دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک 
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هب هک  تسا  بجعت  ياج  ًاعقاو  .دنزادرپب  نآ  ددـعت  ای  رداص  ندوب  دـحاو  هب  سپـس  دـننک  تباث  ار  رودـص »  » ساسا دـیاب  ادـتبا  ًالوا :
لک زا  رتـگرزب   ) یگرزب ضرف  شیپ  نینچ  بکترم  هاـگنآ  دوـش » ینتبم  مّلـسم  یناـبم  رب  دـیاب  هفـسلف  : » دـنیوگ یم  دـکؤم  تروـص 

!؟ دنوش یم  تانئاک )

.درادن دوجو  ینشور ، نیدب  لیلد  نودب  ياعدا  و  ینیگمهس ، نیا  اب  یضرف  شیپ  یگرزب و  نیدب  مّلسم » لاسرا   » يا هفسلف  چیه  رد 

رداص يدحاو  زیچ  هن  بکرم ، ریغ  طیسب  دحاو  زا  ًاددعتم :» وا  ناک  ًادحاو  ناک ، یش ٍء  يا  یش ء  هنم  ردصی  طیسبلا ال  دحاولا  : » ًایناث
.ددعتم ياهزیچ  هن  دوش و  یم 

هیـضق و ود  نایم  یقرف  هچ  .تسا  هتفرگ  مزال  ار  نآ  ندوب  بکرم  تسا و  دحاو  نآ  ندوب  دحاو  مدع  لیلد  دـحاو  زا  دـحاو  رودـص 
: دراد دوجو  ریز  رواب  ود 

.دیرفآ شدوخ  لاعتم  دوجو  زا  ار  هیلوا  دوجوم  نآ  دنوادخ   - 1

.درک رداص  شدوخ  لاعتم  دوجو  زا  ار  هیلوا  دوجوم  نآ  دنوادخ   - 2

.؟ - ؟ هتفرگن مزال  یمود  هتفرگ و  مزال  ار  ادخ  دوجو  بیکرت  یلوا  ایآ 

.دـنا هدومن  ملـسم  لاسرا  هدرک و  لوبق  ضرف  شیپ  کی  تروص  هب  هتفرگن » مزـال  ار  بیکرت  رودـص ،  » هک ار  یقلت  نیا  نایئوطـسرا 
هداهن انب  ضرف  شیپ  ود  نیا  يور  ار  دوخ  هفـسلف  عورف  لوصا و  دنا و  هدـش  ییانبم  ضرف  شیپ  ود  راچد  رودـص »  » ثحبم رد  ینعی 

؟ - ؟» ضحم هیضرف   » ای تسا  هفسلف  کی  نیا  ایآ  دوش : لاوس  دیاب  دنا و 

«: لقع  » مان اب  لوا  رداص  يراذگمان  - 5

هک نیا  رب  دـنا  هدرک  رجنم  ار  دـحاولا » ّـالا  هنم  ردـصیال  دـحاولا   » عوضوم دـنا : هدـیزای  تسد  موـس  ضرف  شیپ  هب  ثحبم  نیمه  رد 
ءایشا ءاشنم  دنتـسناوت  یم  دنتـشاد  ددعتم  ياه  هبنج  رداص  ود  نیا  نوچ  مود و  لقع  سپـس  دش و  رداص  دنوادخ  زا  لوا  لقع  ءادتبا 

...و دندرگ  رگید 

هفـسلف یتآ  لئاسم  رد  يریثات  چـیه  و  تسا ؟ ضحم  باختنا  کی  نیا  ایآ  دـیدیمان  لقع »  » ار لوا  رداـص  نآ  ارچ  تسا  نیا  شـسرپ 
؟ درادن

دندش دقتعم  رودـص »  » هب نوچ  تشاد و  دراد و  ریثأت  هفـسلف  یتآ  لئاسم  رد  هدوبن و  ضحم  باختنا  کی  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
« لقع  » ار نآ  مان  تشاد  یترورـض  هچ  ناکم - !!! نامز و  زا  درجم  دـننادب -  درجم » یـش   » کی ار  رداص  نآ  هک  دنتـشادن  يا  هراـچ 

؟ -  دراذگب ریثأت  ناش  هفسلف  رد  يراذگمان  نیمه  فرص  ای  و  لقع » يوهام  موهفم   » هفسلف یتآ  لئاسم  رد  سپس  دنراذگب و 
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.تسا ضرف  شیپ  یتهج  زا  نیا  دوخ  ًالوا :

: اریز تسا  یلبق  ياه  ضرف  شیپ  رب  ینتبم  ًایناث :

.دوش للعلا  هلع  ادخ  هک  یتقو   - 1
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.دِجوم هن  دوش  ردصم  ادخ  هک  یتقو   - 2

«. دَجوم  » هن دشاب  رداص »  » زین هیلوا  دوجوم  نآ  هک  یتقو   - 3

.دشاب لقع »  » لوا رداص  هک  یتقو   - 4

.دمآ دهاوخ  رد  بآ  زا  يزیچ  هچ  هک  تسا  نشور  ًالماک  هفسلف  فیلکت  عاضوا  طیارش و  نیا  اب 

ار ییوطـسرا  قطنم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ارچ   » لـصف رد  هک  یـساسا  تاهابتـشا  هناـگ  تشه  دراوم  رب  دـینک  هوـالع  ار  همه  نیا 
؟ هن ای  دوش  یم  هجرد  داتشهودص  تقیقح ، اب  هفسلف  نیا  نایم  هلصاف  هک  دینیبب  هاگ  نآ  تشذگ  .دنا » هدرکن  باختنا 

.تسا لقع »  » مان اب  لوا  رداص  يراذگمان  هفسلف  نیا  یئانبم  هابتشا  نیمجنپ  نیاربانب 

ثیدح رد  دنیوگ  یم  دنوش و  یم  لسوتم  ثیدح  هب  یهاگ  یناینب  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  هیلاعتم  تمکح  ناوریپ  هژیوب  نایئوطسرا 
«. لقعلا هَّللا  قلخ  ام  لوا   » تسا هدمآ  زین 

زا ءایشا  ندمآ  دیدپ  هلحرم  هک  تسا  تقلخ »  » هلحرم هب  رظان  و  » (1) هَّللا قلخ  ام  لوا   » دیوگ یم  ثیدح  ًالوا  هک  دنرادن  هجوت  نانآ 
.تسا هدش  دَجوم  داجیا  هلحرم  رد  هک  دشاب  هیلوا  هدیدپ  نآ  ثیدح  دارم  هک  درادن  یلیلد  چیه  تسا و  رگیدمه 

لوقب هک  تسا  يزیچ  نآ  امـش  دارم  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  هتخانـش  فورعم و  لـقع  نیمه  ثیدـح  دارم  هک  تسا  یهیدـب  ًاـیناث :
.تسا تاقولخم  همه  أشنم  تسا و  یناث  ردصم  لوا و  رداص  ناتدوخ 

موسوم نآ  اب  ار  لوا  رداص  هک  لقع  زا  ام  دارم  دنیوگ : یم  مامت  ّدج  اب  يراذـگمان  نیا  زا  عافد  ماقم  رد  مه  یهاگ  هک : نیا  تفگش 
(2) .تسین هدش  هتخانش  فورعم و  لقع  نیا  مینک  یم 

داجیا رودص و  توافت 

ساسا هک  دنراد  یم  مالعا  درک »؟ قلخ  يزیچ  هچ  زا  ار  هیلوا  دوجوم  نآ  دنوادخ   » گرزب لاوس  خـساپ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
(3) .تسا هدرک  داـجیا »  » لـب تسا  هدرکن  قلخ  ار  هیلوا  دوجوم  نآ  دـنوادخ  ًاـساسا  تسا : عوـضوم  ياـفتنا  هب  هبلاـس  طـلغ و  لاوـس 

هدرک داـجیا  ار  رگید  ياـهدوجوم  هک  تـسا   (4) يدوـجوم وا  .تسا  هدرک  داـجیا  ار  رگید  ياـهدوجو  هک  تسا  يدوـجو  دـنوادخ 
.تسا

.دشاب هتفای  تأشن  یقباس  زیچ  زا  هک  نیا  نودب  يزیچ  ندروآ  دیدپ  ینعی : داجیا 

زاغآ رد  هک  یفورعم  هبطخ  رد  مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  ترـضح  .تسا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  نوکیف » نک   » ناـمه ینعی  ءاـشنا )  ) داـجیا
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اهلبق ناک  یش ء  نم  ءایشألا ال  عدتبا  دیامرف : یم  تسا ، هدومرف  هباطخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دجـسم  رد  رکبوبا و  تفالخ 
يور زا  هک  ییاه  لکـش  نودـب  تسا و  هتـشاد  دوجو  ًالبق  هک  يزیچ  زا  هن  درک  عادـبا  ار  ءایـشا   (5): اهلثتما هلثما  ءاذـتحا  الب  اهأشناو 

.دنک يرادرب  لکش  اهنآ 

اهدافتسا ٍهبرجت  الو  اهلاجا  ٍهیورالب  ًءادتبا  هأدتبا  ًءاشنا  قلخلا  ءاشنا  دیامرف : یم  هغالبلا  جهن  لوا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
: ...اهیف برطضا  سفن  همامه  الو 

و دریگ ، راک  هب  هک  يا  هشیدنا  رکف و  نودب  یندرک ، ءادبا  کی  درک  ءادبا  و  یندرک ، ءاشنا  کی  درک  ءاشنا  زاغآ ) رد   ) ار تاقولخم 
.دشاب راک -  نیا  يارب  وا -  دوخ  رد  یمامتها  تکرح  هکنآ  نودب  و  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  هک  يا  هبرجت  نودب 

: ًایناث .تسا  لاحم  لب  لکـشم  تادرجم »  » هب یناحور  ریـسفت  دراد و  نییناحورلا » نم   » دیق ثیدـح  ًالوا  تشذـگ  هک  هنوگ  نامه  - 1
ثحب دروم  لقع  اب  تسا و  يراذگ  مان  کی  ًافرـص  هرـشع » لوقع   » ثحبم رد  لقع  هک  دننک  یم  اعدا  يدراوم  رد  ناییوطـسرا  دوخ 
قالخا ملع  هب  دـیقم  ار  نآ  تسین  راگزاس  ناییوطـسرا  ینابم  اب  لهج  لقع و  ثیداحا  نوچ  ًاثلاث : .درادـن  یتیخنـس  چـیه  ناسنا ، رد 

.دنراد یقالخا  میهافم  رد  ثیداحا  ندرک  رصحنم  رد  یعس  هدرک 
.دش نایب  الاب  سیون  یپ  رد  هک  روطنامه  - 2

.دوش یم  عوضوم  ءافتناب  هبلاس  تسا و  يا  هدروآرد  نم  زیچ  هدش  حلطـصم  قوف  لاوس  خساپ  زا  رارف  يارب  هک  رودص »  » نیاربانب - 3
ءایشا زیچ  هچ  زا  دنوادخ  یش : نم ال  مالسلا  هیلع  لاق  ءایـشالا ؟ هَّللا  قلخ  یـش ء  يا  نم  دوش : یم  لاوس  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  یتقو  و 

ج 2 ص 215. جاجتحا ، .تسا  هدیرفاین  زیچ  چیه  زا  دومرف  ماما  دیرفآ ؟ ار 
، هیـشرع باتک  هلأسم  نیلوا  رد  زین  اردص  دوخ  تسا  هدمآ  دـنوادخ  دروم  رد  دوجوم »  » ظفل یمالـسا  نوتم  رد  هک  نیا  رب  هوالع  - 4

.تسا هدیمان  دوجوم »  » ار ادخ 
باب 11. ج 29  راحب ، - 5

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 157 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14362/AKS BARNAMEH/#content_note_76_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:77

(1) .تسا یشنُم ء »  » لب تسین  أشنم »  » ادخ .تسا  دِجوم »  » لب تسین  ردصم »  » ادخ

.تسا اشنُم »  » لب تسین  یشان »  » هیلوا هدیدپ  نآ  .تسا  دَجوم »  » لب تسین  رداص »  » هیلوا هدیدپ  نآ 

.دمآ دهاوخ  اه  هلوقم  نیا  نایم  قرف  هرابرد  يرتشیب  حرش  هدنیآ  ثحابم  رد 

: دنوادخ ندوب  بَجوم  ینامز و  مدق  - 6

دوجو رب  يرـشب  لقعت  لـقع و  لومـش  ضرف  شیپ  یلو  دنتـسه  یملع  هعجاـف  کـی  مادـکره  روکذـم  هناـگراهِچ  ياـه  ضرف  شیپ 
نیمـشش ضرف  شیپ  جنپ  نیا  دنوش و  یم  ضرف  شیپ  جنپ  هتفر  مه  يور  هک  تسا  اهنآ  زا  رتگرزب  تشذگ -  شثحب  هک  دنوادخ - 
هتـسناوت یمن  دـناوت و  یمن  زگره  دـنوادخ  نانآ  رظن  هب  تسا  دـنوادخ  ندوب  راـچان  و  بَجوم »  » نآ دروآ و  یم  دوجو  هب  ار  هعجاـف 

.دشاب قولخم  نودب 

هفسلف هک  دنک -  یم  دودسم  ار  زیرگ  هراچ و  ره  هار  هک  یفسلف  حالطـصا  رد  باجیا  دنک -  یم  باجیا  هناگ  جنپ  ياه  ضرف  شیپ 
ار اـه  نآ  دوـش و  دـقتعم  دنتـسه ، میدـق »  » هک تاـنکمم  زا  یخرب  دوـجو  هب  دـشاب ) هک  بلاـق  تیهاـم و  لکـش ، ره  رد   ) ییوطـسرا

(2) .دمانب تادرجم » »

ینامز میدق  دنتـسین  یتاذ  میدـق  هک  نیا  نیع  رد  تانکمم  زا  یخرب  ینامز و  میدـق  مه  تسا  یتاذ  میدـق  مه  دـنوادخ  دـنیوگ : یم 
اب ناش  قرف  اهنت  دنا ، هدوب  زین  اه  نیا  هدوب  ادخ  ات  دنا  هتـشاد  دوجو  نامز  هدیدپ  زا  لبق  اه ) هدـیدپ  نیا   ) تانکمم نیا  ینعی  .دنتـسه 

.تسا میدق  زین  ًاتاذ  دنوادخ  دنتسه و  نکمم »  » ًاتاذ اه  نیا  هک  تسا  نیا  رد  ادخ 

هب ناکما » ياوتـسا  ّدح   » زا تکرح  .تسا  تکرح »  » کی هثداح و  کی  قافتا ، کی  دادخر ، کی  ثودح »  » هک دـنرادن  هجوت  نانیا 
«. دوجو »

وا ات  تسا  هلع )  ) كّرحم دنمزاین  تسا و  مدع  دوجو و  نایم  يواسم  ّدح  رد  دوجولا  نکمم  ره  دـنیوگ : یم  ناشدوخ  تسا  تفگش 
.دهد قوس  دوجو  يوس  هب  ءاوتسا  ّدح  زا  ار 

کی یماـسا  همه  رییغت  تکرح و  ناـمز ، .ناـمز  ینعی  تکرح  تـکرح و  ینعی  ناـمز  ًاـساسا  تـسا ؟ ناـمز »  » زا ریغ  تـکرح »  » اـیآ
ناـمز رب  قباـس  لاـح  نیع  رد  دـنا  هدـش  ثداـح  ناـش  تاذ  رد  روکذـم  نکمم  تادوجوم  هنوگچ  .دنتـسه  تیعقاو  کـی  تقیقح و 

؟ دنتسه

: درمش ناوت  یم  ار  ریز  لماوع  باوج  رد  دنا ؟ هداتفا  ورف  هابتشا  نیگمهس  كاغم  نیا  هب  ناییوطسرا  ارچ 

.مّتا يانعم  هب  هدارا  ياراد  هن  تسا  رگاشامت  اهنت  .تسا  ضحم » لعف   » ناش يادخ   - 1
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نیاربانب .دشاب  رداص  نودب  زگره  دناوت  یمن  وا  سپ  تسادخ  تاذ  نیع  تیردصم  و  دِـجوم .»  » هن تسا  ردـصم »  » ناش يادـخ   - 2
.دشاب دناوت  یمن  هدوبن و  رداص  نودب  زگره 

يربعم لاوس  کی  تسب  نب  زا  دـنا و  هدرک  لح  ار  لکـشم  کی  همیدـق » تانکمم   » و تادرجم »  » هب کسمت  اب  ناشدوخ  رظن  هب   - 3
.دنا هدرک  ادیپ 

؟ دوب راک  یب  ایآ  تخادرپ ؟ یم  يراک  هچ  هب  تاقولخم  ندیرفآ  زا  لبق  دنوادخ  تسا : نیا  لاوس 

.دنناد یم  ضحم » راک   » هکلب دنناد  یمن  رگراک  ار  ادخ  نانآ  بیترت  نیدب  .دوبن  قولخم  نودب  زگره  دنوادخ  هک  دنهد  یم  خساپ 

: لاؤس نیا  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  خساپ 

(3) .ٌء یش  هعم  نکی  ملو  هَّللا  ناک  - 1

جاجتحا .تسا  هدشن  هدیمان  أشنَم  اّما  .روصلاو  حاورالل  یشنُملا ء  هللا  هدش : هدیمان  یشنُم ء »  » مان هب  دنوادخ  زین  رگید  تایاور  رد  - 1
ج 2 ص 208.

یم لولعم  ار  یتـسه  ملاـع  هماـت و  تلع  ار  ادـخ  ییوس  زا  هک  دـندوب  هجاوـم  لکـشم  نیا  اـب  هشیمه  یمالـسا  هرود  ناییوطـسرا  - 2
هک یمالسا  هدیقع  اب  ییوس  زا  دنک و  ادیپ  دوجو  زین  شلولعم  دیاب  دشاب  همات  تلع  هاگره  ییوطسرا  هفـسلف  قطنم و  قبط  دنتـسناد و 

حرطم ار  ینامز  مدـق  هلأسم  لکـشم  نیا  لح  يارب  نانیا  .تشاد  ضقاـنت  مه  اـب  هک  دـندش  یم  ور  هبور  دوب  ملاـع  ثودـح  هب  لـیاق 
لزا زا  دـنوادخ  هک  ارچ  دـنا  هدـش  رداص  یلاعت  يراب  تاذ  زا  لزا  زا  اریز  دـندوب ؛ ینامز  میدـق  تادرجم  لصا  نیا  قبط  هک  دـندرک 
میدق ندوب  نکمم  یلاعت ، يراب  تاذ  ینامز و  ياه  میدق  نیب  قرف  اهنت  هک  دنراد  دنتـشاد و  هدیقع  تسا و  هدرک  لقعت  ار  دوخ  تاذ 

یمالسا ص 507 ناهج  هفسلف  خیرات  .دشاب  یم  تیلولعم  عبط و  فرش و  هب  اهنت  میدق  تانکمم  نیا  رخأت  تسا و  ینامز  ياه 
.عجرم نامه  یـش ء -  نکی  ملذا  ناک  يذلا  هَّلل  دمحلا  رگید : ثیدح  رد  .دیحوت و  شخب  ناسنا » ناهج و  نییبت   » هب دوش  عوجر  - 3

ج 3 ص 300. راحب ، زین : و 
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ریغ هن  يدرجم  هن  .تشادـن  دوجو  وا  هارمه  يزیچ  چـیه  یلو  دوـب ؛ ادـخ  دـیوگ : یم  یفن » قایـس  رد  هرکن   » تراـبع اـب  ثیدـح  نیا 
.يدرجم

... (1) ُهریغ یش ء  الو  لجوزع  هَّللا  ناک  لوقی : هتعمس  لاق : مالسلا  هیلعرفعج  یبا  نع  ملسم  نب  دمحم  نع   » و

«. ...دوبن وا  اب  يزیچ  دوب و  لجوزع  دنوادخ  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(2) .ضحم رگاشامت  هن  ضحم ،» لعف   » هن تسا  ...و  ءاشی » ام  لاعف  «، » راتخم «، » دیرم  » دنوادخ  - 2

.تسا دِجوم »  » تسین ردصم »  » دنوادخ  - 3

.تسا هتخادنا  هار  هب  ار  قلخ »  » نایرج لولعم  هلع و  رتسب  رد  سپس  هدرک و  داجیا  لوا   - 4

.تسا ندرک  قلخ  داجیا و  شنیزگ ، باختنا ، رایتخا ، ماقم  رد  هشیمه   - 5

یف وه  موی  ّلک   » دـنک یم  فرـصت  لخد و  زین  نآ  رد  هدرکن و  اهر  دوخ  رـس  هب  هتخادـنا  هار  هب  هک  ار  لولعم  هلع و  نوناق  یتح   - 6
تما سوجم  دـنناد  یم  لولعم  تلع و  نوناـق  هب  موکحم  رـصحنم و  ار  ادـخ  راـک  هک  ناـنآ   (4): یتّما سوجم  هّیردـقلا   » و » (3) نأش

«. دنتسه نم  تما  سوجم  دنناد  یم  هدش  اهر  دوخرس  لقتسم و  ار  روکذم  نوناق  هک  نانآ   » زین و  دنتسه » یمالسا 

« لبق  » ظفل هب  تسا  طلغ  تلاوس  دنیامرف : یم  تخادرپ » یم  يراک  هچ  هب  تانئاک  شنیرفآ  زا  لبق  دـنوادخ   » لاوس هب  خـساپ  رد   - 7
لبق و تسا  ادـخ  قولخم  تسا و  هدـیدپ  نامز  دوخ  .تسا  ناـمز  ياـه  هلوقم  زا  لـبق »  » نک هجوت  يدربراـک  هب  شـسرپ  نیا  رد  هک 
هچ هب  لبق  زا  لبق  دنوادخ   » ییوگ یم  وت  تقیقح  رد  .دنتـسه  ادخ  قولخم  دنا و  هدیدپ  ود  ره  دراد  ظفل  نیا  هک  یقادصم  موهفم و 

ضقانت تسا و  ضقانت  قادـصم  لاوس ، ساسا  تخادرپ .» یم  يراک  هچ  هب  دوبن  نامز  هک  یناـمز  دـنوادخ   » اـی دوب » لوغـشم  يراـک 
.تسا لاحم » ضرف   » ًافرص طلغ و  اریز  درادن ؛ یباوج 

دوب و دهاوخ  ضقانت  قادصم  طلغ و  دـنک  نایب  يریبعت  ره  اب  ار  نآ  هک  تسه  ناسنا  نهذ  رد  يزیچ  اجنیا  رد  درک  ناعذا  دـیاب  یلب 
.دینش دهاوخن  زین  ار  نآ  خساپ  زگره  نیاربانب  دروآرد  ظافلا  بلاق  رد  ار  ینهذ  هتکن  نیا  تسناوت  دهاوخن  زگره 

.یلب دنام ؟ دهاوخ  لهاج  هشیمه  هلأسم  نیا  رد  ناسنا  ایآ 

دیهد رارق  یبلاق  رد  دینک و  میظنت  دیراد  هک  لطعم  ریغ  لقع  نآ  اب  ار  ناتلاوس  امش  سپ  تسا  لقع » لیطعت   » قادصم نخس  نیا  رگا 
(5) .تشاد دهاوخ  شیارب  یباوج  زین  ام  لطعم  لقع  تقو  نآ  دشابن  طلغ  هک 

یفاک ج 1 ص 144. لوصا  - 1
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قرف نایم  رد  رما  نیمه  دیـسر  ناوتن  نادـب  هناـیفوص  تضاـیر  لـمأت و  هبزج  دراد و  داـیز  هلـصاف  شتاـقولخم  زا  یباراـف  يادـخ  - 2
دوخ تاقولخم  هب  نآرق  يادخ  اریز  تخیگنارب ؛ هفـسالف  هفـسلف و  راکنا  هب  ار  ءاهقف  دـش و  اه  لادـج  هلـسلس  کی  بجوم  یمالـسا 
یمن لقعت  ار  نآ  درادـن و  ملع  تانئاک  هب  ادـخ   » هک ار  يار  نیا  یباراـف  ...دراد  لـماک  ملع  اـه  نآ  لاـمعا  همه  هب  تسا و  کـیدزن 

: تُلق لاق  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  دیمُح  نب  مصاع  نع  ثیدح : .یمالسا  ناهج  رد  هفسلف  خیرات  ...تسا  هتفرگ  وطسرا  زا  دنک »
مالسلا هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : مصاع  دارا : َُّمث  ًارداق  ًاملاع  هَّللا  لزی  مل  هعم ؛ ٍدارُمل  ّالا  نوکی  دیرملا ال  ّنِا  لاق : ًادیرم ؟ هَّللا  لزی  مل 

ملاع و هشیمه  ادخ  .وا  اب  هدش ) هدارا   ) دارم ندوب  اب  رگم  دشاب  یمن  دیرم  دومرف : تسا ؟ هدارا ) اب   ) دـیرم هشیمه  ادـخ  مدرک : ضرع 
یفاک ج 1 ص 148 لوصا  .تسا  هدرک  هدارا  سپس  تسا و  رداق 

29/ نمحّرلا هروس  - 3
.تسا نیملسم  عامجا  لوبق و  دروم  ثیدح  ص 6 -  ج 5 ، راحب ، .. 10 - 4

یناسک مامت  تنـس  لها  .تسا  هتـشاد  هفـسلف  مالک و  خیرات  رد  یتوافتم  فلتخم و  ياهدربراک  هلّطعم »  » و لیطعت »  » حالطـصا  1 - 5
اّما.تسا هدـش  فورعم  مان  نیا  هب  هیلیعامـسا  ناـنآ  دزن  رد  دـنمان و  یم  هلطعم »  » ار دـننک  یم  دـنوادخ  زا  ءامـسا  تافـص و  یفن  هک 

هفسالف زا  یخرب  دینکن  رکفت  دنوادخ  تاذ  رد  دوش  یم  هتفگ  ثیداحا  قبط  یتقو  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  رد  لقع  لیطعت  زا  روظنم 
لقع هک  دنک  یم  ادیپ  قادصم  ینامز  لیطعت  تفگ : دیاب  هورگ  نیا  باوج  رد  .دینک  یم  لیطعت  ار  لقع  امش  هک  دننک  یم  ضارتعا 
لقعت تردق  ندوب ، دودحم  لیلد  هب  لقع  یتقو  اّما  میوش ؛ یکرد  نینچ  زا  عنام  ام  دـشاب و  هتـشاد  ار  يا  هلأسم  مهف  كرد و  تردـق 

رظن قباطم  ار  ریز  ثیدـح  رد  لـیطعت »  » ظـفل زا  دارم  رگا  هک  هنوگ  ناـمه  تسین  لـیطعت  رگید  نیا  درادـن  ار  یهاـنتمان  دودـحمان و 
لاق یش ٌء ؟ ّهنِا  هَّلل : لاقی  نَا  زوجی  مالسلا : هیلع  یناثلا  رفعجوبا  لئـس  دوش : یم  ریز  حرـش  هب  مینادب  لقع » لیطعت   » نامه نایئوطـسرا 

دنیوگ ادـخ  هب  هک  تساور  دـش : لاوـس  مالـسلا  هیلع  مود  رفعجوـبا  ماـما  زا  هیبـشتلا : ّدـحو  لـیطعتلا  ّدـح  نیّدـحلا : نم  هجرخی  معن 
ثیدح رد  نینچ  مه  یفاک ج 1 ص 109 و  لوصا  دنک .» جراخ  هیبشت  ّدح  لیطعت و  ّدح  زا  ار  وا  هک  يزیچ  يرآ  دومرف : تسیزیچ ؟

دوجو هک  هزادنا  نیمه  اّما  دوش ؛ راکنا  ادخ  دوجو  هک  دوش  یم  هتفگ  ینامز  لیطعت  ثیدح  نیا  رد  .تسا  هدـش  رارکت  باب  نامه   7
لقع نتـشادزاب  اّم  دـحاا  تسا ؛ ادـخ  دوجو  راکنا  ماگنه  هب  طقف  لقع  لیطعت  ماهتا  سپ  .تسین  لقع  لیطعت  رگید  دـش  تاـبثا  ادـخ 
لحم هب  ندرک  ءافتکا  هک  لب  تسین  لیطعت  اهنت  هن  ادـخ  تاذ  رد  رکفت  زا  ددرگ ) یم  زاب  نآ  ندوب  یهاـنتم  ندوب و  دودـحم  هب  هک  )
هیبشت قولخم  ادخ و  دوجو  نتـسناد  یکی  ایآ  .دمآ  میهاوخ  راتفرگ  هیبشت  ّدـح  هب  مینک  زواجت  ّدـح  نیا  زا  رگا  تسا و  لقع  نالوج 

!!!؟ قح ءایشا  همه  ادخ و  نتسناد  دحاو  یکی و  اما  تسا  لطاب  هیبشت  .تسا  هیبشت  زا  رتالاب  هلحرم  لب  تسین ؟
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یکی هک  درادن  دوجو  ادخ  ود  تسا و  قلطم »  » دـنوادخ طقف  تسا  لقع » قالطا  مدـع   » رگناشن رگنایب و  نیا  تسین  لقع  لیطعت  نیا 
.تسا دودحم  هدوب و  ادخ  قولخم  لقع  لقع ؛ يرگید  دوش و  هدیمان  ادخ 

وت يارب  ار  هتکن  نآ  تسناوت  یم  یسک  رگا  زین  دروایب و  رد  یبلاق  رد  تسه  وت  نهذ  رد  هک  ار  يا  هتکن  نآ  تسناوت  یم  یـسک  رگا 
.تسا نیمه  ناسنا  ادخ و  قرف  .دش  یم  ادخ  شدوخ  یسک  نینچ  دیدرت  یب  دنک  لح 

دهاوخ ضحم » تیلعف   » لب ضحم » لعف   » ادخ درک و  دیهاوخ  لیطعت  ار  ادخ  دینکن  لیطعت  ادخ  تاذ  لیلحت  كرد و  زا  ار  لقع  رگا 
لباـق هنرگو  ار  زیچ  نآ  روـصت »  » هـتفرگ مزـال  زیچ  ره  زا  لـبق  ناییوطـسرا ) شور  قـطنم و  قباـطم   ) یـش ره  رب  لالدتـسا  اریز  دـش ؛

لاح دسرب  قیدصت  هب  تبون  دعب  روصت ) الب  قیدصتلا  عانتمال   ) دوش روصت » «، » ادخ  » ادتبا دیاب  سپ  دوب  دهاوخن  لالدتـسا  قیدصت و 
؟ هن ای  دراد  ناکما  شروصت  ایآ  دوش  لاوس  دیاب 

یجنگن مهو  رد  وت  هک  نتسج  وت  هبش  ناوتن  یئاین  مهف  رد  وت  هک  نتفگ  وت  فصو  ناوتن 

ادخ تاذ  روصت  عانتما  دروم  رد  ثیداحا 

: لکّشلاو هبّشلا  نم  اهعانتما  یف  هتاذ  لیختت  نا  لوقعلا  تبجح  قودص : دیحوت  - 1

.تسا يرب ء  لکش  هبش و  زا  هک  یتاذ  دننک  لّیخت  ار  وا  تاذ  هکنیا  زا  دنناوتان  بوجحم و  اه  لقع 

.درادن ناکما  هبش  لکش و  نودب  روصت  و 

(1): راصبالا نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا  مالسلا : مهیلع  یلع  نب  نیسحلا  لاق   - 2

.تسا رود  اه  هدید  سرتسد  زا  هک  روطنامه  تسا  رود  اه  لقع  سرتسد  زا  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

: مکیلا دودرم  مکلثم  عونصم  قولخم  وهف  هیناعم  ّقدا  یف  مکماهواب  هومت  ّزیم  امّلک  مالسلا : هیلعرقابلا  لاق  ّربش :)  ) نیقیلا قح   - 3

تـسا عونـصم  قولخم و  نآ  دـینک  روصت  ریوصت و  ینعم  نیرتقیقد  رد  نات  ماهوا  هلیـسوب  هک  هچنآ  ره  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما 
.تسا ناتدوخ  هب  شتشگرب  ناتدوخ و  دننام 

: ًاملعو ًانامیا  هنوکردی  ...لاق ال  ...هَّللا -  همعن  اّودعت  ناو  هیآ  هئارق  دعب  هیداجس - : هفیحص   - 4

.ملع هلیسوب  هن  درک و  كرد  ناوت  یم  نامیا  هلیسوب  هن  ار  ادخ  تاذ  دیامرف  یم  مالسلا  هیلعداجس  ماما 

.یلقع لیلحت  لقعت و  اب  هن  دوهش و  فشک و  اب  هن  ینعی 
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(2): هنم ولخ  هقلخ  هقلخ و  نم  ولِخ  هَّللا  یفاک ...: لوصا  دیحوتلا ، باتک   - 5

.تسا هتفرگ  ياج  دنوادخ  رد  تاقولخم  هن  هتفرگ و  ياج  شتاقولخم  رد  دنوادخ  هن  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

فرظ و ناـیم  اریز  فورظم ؛» فرظ و   » ینعمب هن  نکیل  دـنکن ؛ قدـص  اـج »  » هک اـجنآ  یتـح  تسه  اـج  هـمه  رد  دـنوادخ  حیـضوت :
.درادن دوجو  یتیخنس  چیه  قلخ  ادخ و  نایم  تسا و  مزال  تیخنس  فورظم 

.اه هبطخ  شخب  هداهشلا ، جهن  - 1
هقلخ نم  ٌولِخ  هَّللا  ّنِا  لاق  لاق : مالسلا  هیلعرفعج  یبا  نع  .تسا 1 ) هدمآ  زین  رگید  ثیداحا  رد  نینچ  مه  و  راحب ج 3 ص 322 . - 2

ادـج و شقولخم  زا  ادـخ  تاذ  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  هَّللا : ـالخ  اـم  قولخم  وهف  ییـش ء  ُمسا  هیلع  عقو  اـمّلکو  هنم  ٌولِخ  هقلخو 
یفاک ج 1 ص 110 ح 3. لوصا  .تسا  قولخم  ادخ  زج  دشاب  قداص  وا  رب  ییـش »  » مان هچ  نآ  ره  تسادـج و  وا  تاذ  زا  شقولخم 

یفاک ج 1 ص 110 ح 4. لوصا  ...هنم  ٌولِخ  ُهُْقلَخو  ِهقلخ  نم  ٌولِخ  هَّللا  ّنا  لوقی  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  ابا  تعمس  ( 2
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ار لقع  ناش  نامگ  هب  دنا و  هدـیطلغ  نیگمهـس  كاغم  نآ  هب  هتخادـنا و  فّلکت  هب  ار  دوخ   (1) لاوس نیا  هب  خساپ  يارب  نایئوطـسرا 
نانآ زگره  تسا و  ییوطـسرا  هفـسلف  نتم  رد  هک  تسه  رگید  شـسرپ  اه  هد  هک  یلاحرد  .دـنا  هدرک  لح  ار  هلأسم  هدرکن و  لیطعت 

یخرب هب  هدنیآ  ثحابم  رد  هک  دننک  یم  لیطعت  ار  لقع  ناشدوخ  لوقب  دنـسر و  یم  مناد » یمن   » هب دنهد و  خساپ  نادب  دـنناوت  یمن 
.دش دهاوخ  هراشا  اهنآ  زا 

! نآرق زا  رتارف  یئاه  ماگ 

هب ادـخ  تاذ  رد  ...رگاو  وا ، ناینوطالفا ) ون   ) ینانبل ینانوی و  ناوریپ  نوطالفا و  رگا  وا ، یناـنوی  ناوریپ  وطـسرا و  دـننام  يدارفا  رگا 
یلیخ دیاش  دنا  هدرب  راک  هب  دنوادخ  دروم  رد  ار  ...و  ...و  ردصم ، ضحم ، لعف  للعلا ، هلع  لیبق : زا  یئاه  هلوقم  دـنا و  هتخادرپ  ثحب 

.دنا هدوبن  نید  کی  وریپ  نانآ  اریز  دشابن ؛ تفگش 

لها نآرق و  هلیسوب  نید  ندش  لماک  رد  صن  هک  ار  مکنید » مکل  تلمکا   » هیآ دنراد و  نامیا  مالـسا  هب  هک  تسا  یناسک  زا  تفگش 
نآرق زا  رتارف  دنزادرپ و  یم  نید )!(  صقاون  لیمکت  هب  دوخ  نامگ  هب  هدز و  الاب  نیتسآ  هاگنآ  دنناوخ  یم  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب 

رد ادـخ و  تاذ  لـیلحت  دروم  رد  دـّلجم  نیدـنچ  لـب  لـصف  نیدـنچ  لـب  باـب  نیدـنچ  .دـنور  یم  شیپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  و 
.دننک یم  یئاسرف  ملق  هدمآ  نآرق  رد  هک  هچنآ  زا  رتارف  یتاعوضوم 

(: 261 ج 3 ص 262 –  راحب ،  ) دسیون یم  ریصق ، میحّرلادبع  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، هیبشت الو  یفن  الف  هیبشتلاو ، نالطبلا  هَّللا  نع  فناف  ّلجوّزع ، هَّللا  تافـص  نم  نآرقلا  هب  لزن  ام  دـیحّوتلا  یف  حیحّـصلا  بهذـملا  ّنا 
: نایبلا دعب  ّلضتف  نآرقلا  دعت  الو  .نوفصاولا  هفصی  اّمع  هَّللا  یلاعت  دوجوملا ، تباّثلا  هَّللاوه 

سپ ار ، هیبشت »  » و نالطب »  » ادخ زا  نک  یفن  سپ  ّلجوّزع ، ادخ  تافص  زا  هدمآ  نآرق  رد  هک  تسا  نامه  دیحوت  رد  حیحص  بهذم 
فیـصوت ناگدننک  فیـصوت  هچنآ  زا  تسا  هّزنم  دوجوم ، تباث و  يادخ  تسوا  .وا  هیبشت  هن  تسا و  تسرد  ادـخ  تافـص  راکنا  هن 

.يوشن نایب » زا  دعب  هارمگ   » ات ورن  شیپ  نآرق  زا  رتارف  .دننک و  یم 

: حیضوت

.ندوب ضحم  رگاشامت  ندوب ، ضحم  ردصم  ندوب : ضحم  لعف  ندوب : هدارا  یب  تلاطب : نالطب :  - 1

ادخ هیبشّتلا : دحو  لیطعّتلا  ّدح  نیّدحلا  نم  هجرخت  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  زا  هحفـص  نامه  رد  رگید  ثیدح  رد 
.هیبشت هن  نک و  لیطعت  هن  ار 

ّلاعف  » و هدارا »  » ینعی ادخ  تفـص  نیرت  یـساسا  یئوطـسرا  هفـسلف  هک  دمآ  دهاوخ  يرتشیب  حیـضوت  هدنیآ  ثحابم  رد  دروم  نیا  رد 
.دیامن یم  لطاب » لطاع و   » قادصم حالطصاب  دناد و  یم  ضحم » ردصم   » ار ادخ  دنک و  یم  راکنا  ار  ندوب »
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.تسا هّزنم  هدماین ، نآرق  رد  دوش و  حالطصا  وا  دروم  رد  هک  حالطصا  ره  زا  فیصوت و  ره  زا  دنوادخ   - 2

یم هارمگ  دزادرپ ، هب  تسا  شتاذ  ینعمب  هک  وا  تافـص  لـیلحت  ادـخ و  تاذ  یلقع  لـیلحت  هب  دور و  رتارف  نآرق  زا  هـک  یـسک   - 3
.دوش

وا تسا و  نایب  زا  لبق  وا  یهارمگ  دـنادب  ضحم  رگاشامت  ار  ادـخ  دوش و  هارمگ  وطـسرا  رگا  ینعی  ناـیب : زا  دـعب  ندـش  هارمگ   - 4
دنوش هارمگ  رگا  هدش ، نییبت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  طسوت  نید  هدمآ و  نآرق  ناش  يارب  هک  نانآ  اما  تسا  روذعم  یعونب 

.تسین ناش  يارب  يرذع  چیه 

ود ناش  يارب  ینعی  دنتـسه  ور  هبور  دّدجم  نایب  اب  دیحوت ، لئاسم  لصا  رد  تیب  لها  نآرق و  نایب  زا  سپ  تّما  نایب : زا  دعب  نایب   - 5
: تسا هدمآ  نایب 

.دیحوت لئاسم  لصا  رد  یفاک  نایب  فلا :

.دینکن زواجت  لوا  نایب  زا  هکنیا  نایب  ب :

.تسا نینایبلا ، دعب  هارمگ  وا  دوش  هارمگ  دور و  رتارف  یسک  رگا  سپ 

نکن زواجت  هدمآ  نآرق  رد  هچنآ  زا  دنوادخ  فیصوت  رد  نآرقلا :» یف  ام  زواجت  ال   » دومرف رمع  نبا  لضفم  هب  رگید  ثیدح  رد   - 6
(. ح 7 هفصلا ، نع  یهّنلا  باب  دیحوتلا ، باتک  یفاک ، لوصا  )

.تسا دوب » لوغشم  يراک  هچ  هب  تاقولخم  شنیرفآ  زا  لبق  دنوادخ   » ِلاوس روظنم  - 1
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یفسلف لیاسم  تابثا  رد  ناییوطسرا  شور 

...و تسا  نانچ  سپ  دوش  یمن  نینچ  ادخ  نوچ  دنسر : یم  تابثا  کی  هب  یفن  کی  زا  هشیمه  نایئوطسرا 

: دینک هجوت  لیذ  دروم  دنچ  هب  هنومن  يارب 

(. میدق تانکمم   ) تسا هدوب  يدوجوم  شهارمه  هب  هشیمه  سپ  دشاب  يا  هدیرفآ  نودب  دناوت  یمن  ادخ  نوچ   - 1

هدش رداص  دـنوادخ  زا  هیلوا  دوجوم  نآ  ًامتح  سپ  شدوخ  دوجو  زا  هن  هدرک و  قلخ  رگید  دوجوم  زا  هن  ار  دوجوم  نیلوا  نوچ   - 2
.تسا

زا ریغ  يدنه ، واگ  زا  ریغ  شتآ ، زا  ریغ  دیشروخ ، زا  ریغ  هرک ، زا  ریغ  گنـس ، زا  ریغ  تخرد ، زا  ریغ  دوجولا  بجاو  رگا  نوچ   - 3
تـسین تسرد  نیا  دوش و  یم  بکرم  ددعتم  ینهذ  ياه  هبنج  زا  ادخ ) ینهذ  دوجو   ) ادخ موهفم  دشاب ، ...و  زا ، ریغ  زا ، ریغ  كاخ ،

«. ءایشالا لک  دوجولا  بجاو  : » تفگ دیاب  سپ 

.لیبق نیا  زا  يدایز  لئاسم  و 

: هک دنا  هتفگن  زگره  هدرک و  ضرف  ماوع  زین  ار  ناگدننک  لاوس  ریاس  لب  دنا  هدرکن  لاوس  دوخ  زا  اهنت  هن  نانآ 

؟ دنک یم  كرد  نآ  یگنوگچ  رودص و  نیا  زا  يزیچ  لقع  ایآ  هچ ؟ ینعی  رودص  تسیچ ؟ رودص »  » نیا  - 1

امـش تسه و  رگید  هنوگ  دـیاش  تسا ؟ هنوگ  نآ  ًامتح  سپ  دوش  یمن  هنوگ  نیا  نوچ  دـییوگب  اجره  هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ   - 2
.دنتسه نینچ  یخرب  هتبلا  .دینادب  ار  موس  هنوگ  نآ  دیهاوخ  یمن  نات  هفسلف  ینابم  قطنم و  ياهاضتقا  لیلدب  ای  .دیناد  یمن  ار  نآ 

« قلخ  » ساسا رب  هلأسم  دیاب  ای  هک  دـیا  هدروآ  اجک  زا  ار  ءارقتـسا  نیا  .تسا  رودـص »  » ًامتح سپ  تسین  لح  لباق  قلخ »  » هلأسم نوچ 
نوتم زا  کی  مادک  رد  دیا  هدرک  تابثا  ار  راصحنا  نیا  لالدتـسا  کبـس  مادک  زا  هنوگچ و  یک ، و  رودص »  » ساسا رب  ای  دوش و  ّلح 

؟ دیا هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  هلأسم  نیا  نات  کچوک  ای  گرزب 

؛ دیـسر یم  دوجو » تدحو   » هب نآ  ساسا  رب  هدرک و  ضرف  مّلـسم  نییبت ) لیلد و  نودب   ) هنوگ نیدب  ار  رودص »  » ءادتبا رد  امـش   - 3
رود  » ّمتا قادـصم  نیا  ایآ  .دـیزادرپ  یم  نات  نهذ  اب  نآ  نداد  سنا  و  رودـص »  » هب زاب  دوجو  تدـحو  ناـمه  هب  کـسمت  اـب  هاـگنآ 

؟ تسین لطاب »

؟ تسا ظوفحم  دوخ  يریذپان  ّدح  قالطا و  رد  مه  زونه  ای  دوش ؟ یم  لیطعت  نآ  لاثما  اه و  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  نات  لقع  ایآ 

؟ - ؟ امش هرشع  لوقع  نیا  ای  تسا  رت  لوقعمان  نوطالفا  ياه  هدیا  ایآ  تسیچ ؟ هرشع  لوقع   - 4
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زگره هک  رگید  لکـشم  شـسرپ و  لاوس و  اه  هد  هدرکن ، لح  ار  ناسنا  يرکف  تالکـشم  تالاوس و  زا  لکـشم  لاوس و  کـی  زونه 
.دییامن یم  داجیا  تفرگ ، دنهاوخن  رارق  تفرعم »  » دروم دش و  دنهاوخن  لح 

مک تسد  .دـش  هدوزفا  نآ  رب  امـش  رودـص »  » ماـن هب  يزیچ  زین  امـش و  هناـگ  هد  لوقع  کـنیا  میـسانشب  میتسناوت  یمن  ار  ادـخ  کـی 
.دیدرک ادخ  ار  تادوجوم  همه  دیتفرگ و  ام  تسد  زا  زین  ار  نیا  میتشاد  ...و  هرایس ، هراتس ، كاخ ، گنس ، تخرد ، زا  یتخانش 

؟ تسا تفرعم  تسا ؟ ملع  تسا ؟ هفسلف  تالوهجم ، رب  تامولعم  ندینادرگرب  ایآ 

؟ دوش یم  مولعم  ضحم ، يراذگ  مان  اب  لوهجم  کی  رگم 

؟ هچ ینعی  تسا » لقع  لوا  رداص  « ؟ تسیچ رودص 

تـسا نکمم  نهذ  ملاع  رد  طقف  تیهام  زا  دوجو  کیکفت  دیئوگ : یم  تیهام » دوجو و   » ثحبم رد  هک  تسا  یـضقانت  هچ  نیا   - 5
بلـس اریز  دنتـسه ؛ دـحاو  یـش  تاـقولخم  ادـخ و  دـییوگ  یم  تاـیهلا  ثحبم  رد  هاـگنآ  .دراد  دوجو  زیچ  کـی  اـهنت  جراـخ  رد  و 

تیهام نتسناد  يرابتعا  اب  ات  دراد  ینهذ  دوجو  طقف  امـش  يادخ  ایآ  .تسا  هتفرگ  مزال  ار  ادخ  بیکرت  دنوادخ  زا  رگید  ياهدوجو 
؟ -  دشاب یکی  ءایشا  همه  دوجو  اب  شدوجو  تسا ، ینهذ  لومرف  کی  هک  دوجو  ندرمش  لیصا  و 
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دـض هب  لقع  هک  میـسر  یم  ییاج  هب  دراد  هدنبیرف  نیریـش و  سب  يدامن  هک  » (1) لقع لیطعت   » مان هب  يزیچ  شهوکن  هب  کسمت  اـب 
.دوش یم  لیدبت  لهج  هب  ملع  لقع و 

تفرعم  » ياـج هب  لـقع  نیا  دروآ  هر  هاـگنآ  مینادـب و  قلطم  دودـحمان و  ار  لـقع  تسا  هدرک  روبجم  ار  اـم  يزیچ  هچ  ارچ و  یتسار 
؟ -  دنک لیدبت  لیهاجم  هب  میراد  ءایشا  زا  هک  مه  ار  یمک  تامولعم  نآ  ءایشا » زا  یئیش 

؟ تسا هدرک  لح  ار  ام  يورخا  يویند و  ياهزاین  زا  يا  هشوگ  مادک  نونکات  هفسلف  نیا 

.دشاب رارف  هار  نیرتهب  دیمهف » یمن  امش   » باوج دیاش 

ام هک  یتقو  مسرپ  یم  اّما  مرادـن ؛ ار  شدادعتـسا  منک  هچ  ممهف ، یمن  یلب  میوگ : یم  دوخ  بناج  زا  اهنت  متـسین  نارگید  لـیکو  نم 
زگره دنمهفن  ادخ  نآرق  نید و  زا  يزیچ  مدرم  دوب  انب  رگا  دیشک ؟ یم  تمحز  هدوه  یب  ارچ  دیمهف  میهاوخن  ار  امش  نانخـس  مدرم 

.دندرک یم  راومه  دوخ  هب  ار  تمحز  همه  نیا  ناربمایپ  هن  دمآ و  یم  ینید  هن  دش و  یم  لزان  نآرق  هن 

نایفوص تاراـهظا  زا  یخرب  تایلیئارـسا و  زا  یخرب  رگا  میتسه : یعدـم  مییوگ و  یم  تسا  مک  ناـم  مهف  ناوت  هک  نم  لـثم  يدارفا 
هک مک  مهف  نیا  اب  ام  دوبن ، امـش  تاحالطـصا  تاراـهظا و  همه  نیا  و  همه ) هن  یخرب   ) ءاـفرع تاراـهظا  زا  یخرب  و  همه ) هن  یخرب  )

.تسا هدرک  رتمک  عبنم  ود  نیا  زا  ار  ام  مک  مهف  نآ  روکذم ، تاراهظا  مینک ؛ هدافتسا  تیب  لها  نآرق و  زا  میتسناوت  یم  رتشیب  میراد 
تابوسر همه  نیا  ریز  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  ياـه  ماـیپ  میناوتب  هنوگچ  ناـم  كدـنا  مهف  مک و  دادعتـسا  نیا  اـب  اـم 

.؟ میروایب نوریب  امش  یخیرات  راد  هشیر  میخض و 

رد هچنآ  هک  درک  هجوت  دـیاب  یناهرب -  ثحب  هن  دوب  لد  درد  نآ  یناـیاپ  تمـسق  هک  ریخا -  عوضوم  نیا  رد  ثحب  همه  نیا  زا  سپ 
(2) .دراد یشحاف  قرف  دندقتعم ، هلّطعم » هقرف   » هچنآ اب  هدمآ  هوزج  نیا  رد  لقع  دروم 

قالطا تیهام  قباطم  ییوطـسرا  هفـسلف  تسا ، رتهب  مناد » یمن   » اهدـص زا  مناد » یمن   » کی نکیل  دـنادب  ار  زیچ  همه  ناسنا  تسینانب 
اه يراـک  منادـن  زا  یلیخ  هب  هجیتن  رد  دـیوگب  مناد » یمن   » زین دروم  کـی  رد  یتح  تسین  رـضاح  شیوخ  یـشیدنا  قـالطاو  ییارگ 
یم یلیطعت  هب  ناش  قلطم  لقع  ًالمع  دنـسر و  یم  مناد » یمن   » هب راچانب  دروم  اه  هد  رد  دوش  فیدر  اه  لاوس  رگا  دوش و  یم  راـچد 

.دسر

يربهر هب   ) هیفورح تضهن  ییادخ » ناسنا   » هدیقع کلـسم و  دای  .دشاب  ادخ  ناسنا  دیاب  سپ  دـنادب  ار  زیچ  همه  ناسنا  دـشاب  انب  رگا 
(3) .تسا ادخ  نامه  ناسنا  دنتفگ : یم  ًانلع  هک  ریخ  هب  یمیسن ) نیدلا  لامک  تنواعم  یمیعن و  هَّللا  لضف 

ای دنراد  ییانعم  ای  مینک  یم  لمح  ادـخ  رب  هک  ار  ...و  تایح  ملع ، تردـق ، دـننام  ییاه  تفـص  ای  دوجو  نیا  : » دـنیوگ یم  نانآ  - 1
ییانعم رگا  و  دـیا ) هتـشادزاب  یناعم  نیا  ندـیمهف  زا  ار  لقع  امـش  ینعی   ) تسا لقع  لیطعت  نیا  دنـشاب  هتـشادن  ییانعم  رگا  .دـنرادن 
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رد .دـنهد  یم  ینعم  ار  نآ  ضیقن  اـی  تسا  رظن  دروم  هنکمم  تاـعوضوم  هب  لـمح  ماـگنه  هک  دـنهد  یم  ار  ینعم  ناـمه  اـی  دـنراد 
ادـخ مییوگ  یم  یتقو  میا و  هدرک  لمح  ادـخ  رب  ار  فعـض  تقیقح  رد  تسا  رداق  ادـخ  مییوگب  میهاوخ  یم  یتقو  اـم  مود  تروص 

دـصق ار  یناعم  نامه  تافـص ، ریاس  دوجو و  یناعم  لمح  ماگنه  ام  هک  نیا  هجیتن  سپ  .میا  هدرک  لمح  ادخ  رب  ار  لهج  تسا  ملاع 
باوج همکحلا ص 9  هیاهن  هب  دوش  عوجر  .تافص  رد  یتوافت  كدنا  اب  هتبلا  تسا  رظن  دروم  تانکمم  هب  لمح  ماگنه  هک  مینک  یم 

یلو میراد  زاب  كرد  زا  ار  نآ  ام  ینو  دشاب  هتـشاد  ار  كرد  تردق  لقع  هک  دـنک  یم  ادـیپ  قادـصم  ینامز  لیطعت »  » هک تسا  نیا 
هب لمح  ماگنه  هک  دنـشاب  هتـشاد  ار  یناعم  نامه  میهافم  اه و  تفـص  نیا  تسین  مزـال  ًاـیناث : .درادـن  تیلاـعف  تردـق  لـقع  اـج  نیا 

ءایـشالا ال یف  لخاد  : » دوش یم  هتفگ  ثیداحا  رد  هک  هنوگ  نامه  دنـشاب  هتـشاد  ار  یناعم  نآ  ضیقن  اـی  دوش و  یم  دـصق  تاـنکمم 
یتقو ثیداحا  نیا  رد  ایآ  یفاک ج 1 ص 115 ح 2  لوصا  یش .» نم  جراخ  یشک  ءایـشالا ال  نم  جراخ  یـش و  یف  ٍلخاد  یـشک ٍء 
یناعم نآ  ضیقن  دض و  ای  دوش ؟ یم  دصق  تانکمم  هب  لمح  ماگنه  هک  دنک  یم  دصق  ار  یناعم  نامه  ٌجراخ » «، » ٌلخاد  » دـیوگ یم 

؟ دنک یم  دصق  ار 
یگمه هدش  هتفگ  هلطعم »  » يددعتم ياه  نایرج  هب  دراد و  ینوگانوگ  ياهدربراک  لیطعت »  » حالطـصا تشذـگ  هک  هنوگ  نامه  - 2

یم اه  ضرف  شیپ  ای  دـبعت  نماد  هب  هک  دنتـسه  كرتشم  یلقع ، ثحابم  زا  یتمـسق  ای  ضعب  رد  لقع  لیطعت  مه  نآ  هتکن و  کی  رد 
: دوش یم  هتـشاذگ  ناینب  هداس  لالدتـسا  کی  رب  مه  نآ  دنک و  صخـشم  ار  لقع  لمع  هصرع  ات  تسا  ددصرد  باتک  نیا  اّما  .دـنتفا 

دودـحمان لماش  لـقع  هجیتن : .دوش  یمن  دودـحمان  لـماش  يدودـحم  ره  اربک : .دـشاب  یم  دودـحم  تسا  قولخم  نوچ  لـقع  ارغص :
لقادـخ زع  هچره  رگید  يوس  زا  درادـن و  ار  دودـحمان  یهانتمان و  لیلحت  هیزجت و  كرد ، تردـق  لقع  نیاربانب  .دوش  یمن  قلاخ ) )
دودحم یگمه  دنوش  یم  كرد  لقع  طسوت  هک  ...و  لولعم  تلع و  نوچ  ینیناوق  سپ  تسا  دودحم  الاب  نخس  لیلد  هب  دنک  كرد 

.دنوش یمن  دودحمان  یهانتمال و  لماش  دنتسه و 
دوب دـقتعم  يو  تسا  يدابآرتسا  هَّللا  لضف  نآ  سـسؤم  تفای  جاور  ناریا  رد  رومیت  تنطلـس  ناـمز  رد  هک  تسیا  هقرف  : » هیفورح - 3
نیعم گنهرف...تساهنآ  باب  رد  تالیوأت  فورح و  رب  ینتبم  يو  دیاقع  ءارآ و  .دنـشاب  یم  یناسنا  تاخوسمم  اب  فلا  فورح  هک 

کیژولوئدیا کیروئت و  ینابم  تسا : هدش  هتفگ  دوب ، هیفورح  بتکم  جورم  یمیعن و  ور  هلابند  هک  یمیسن  دروم  رد  ج 5 ص 457 .
هب نوگانوگ  ياه  هفـسلف  اب  ییانـشآ  لیـصحت و  یتدـم  زا  سپ  وا  ...دوش  یم  هدـید  یمیـسن  راعـشا  راثآ و  رد  همه  زا  شیب  هیفورح 

دیاقع ياراد  هتـسناد و  يدبا  یلزا و  يدوجوم  ناهج ، هدننیرفآ  ار  ناسنا  یمیـسن  .جالح  ییادخ  ناسنا  تفای ؛ تسد  ینیون  هشیدـنا 
هب هلمج  زا  یمیـسن  ییادـخ  ناسنا  هدـیقع  دروم  رد  .سورطف  ریما  زا  لقن  هب  ناشوپدـمن ص 44  ناگماج و  خرـس  .دوب  یتسیئ » هتآ  »

دروم رد  روکذم  نانخس  نیفلؤم  زا  يا  هدع  هتبلا  .ییادخ  رگا  يوجم  راهنز  ار  ادخ  دوخ  دوجو  نوریب ز  دوش : یم  کسمت  ریز  رعش 
نـشور خیرات  تینیع  رد  تضهن  نیا  ینیع  نایرج  نکیل  هک  ....دنا  هتـسناد  تردـق  نابحاص  هتخاس  ار  اه  نآ  هدرکن  لوبق  ار  هیفورح 

.تسا هدوب  یئادخ » ناسنا   » نآ هتسه  هک  دنک  یم 
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رتشیپ هک  روط  نامه  لب  ملئاق  زین  ییوطـسرا  هفـسلف  هب  متـسه  لئاق  شزرا  رگید  هفـسلف  ره  هب  هک  ردـق  نامه  منک  یم  رارکت  زاب  نم 
هیرظن نایم  رد  ملع  نیرتدرف  هب  رـصحنم  نیرت و  قیقد  یـسانش  نهذ  هدودـحم  رد  ملع و  کـی  ناونع  هب  ار  هفـسلف  نیا  مداد  حیـضوت 

: تسه هتکن  کی  اج  نیا  رد  نکیل  مناد ؛ یم  هدش  هتخانش  دوجوم  ياه 

هفـسلف هب  دـنیایب و  هک  تشاد  راظتنا  نانآ  زا  ناوت  یمن  تسا و  ناملـسم  ریغ  ياه  هعماج  نارگید و  لام  رگید  ياه  هفـسلف  هک  لاـح 
هفـسلف هب  هتـشاذگ و  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  ارچ  ام  جرا  رپ  نادنمـشیدنا  ناـگرزب و  دـنزادرپب ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 

میتفگ هراومه  هشیمه و  تسا  لاس  يدنا  رازه و  یهگناو  .تسا  ناناملسم  هفیظو  تسین  نارگید  هفیظو  نیا  دنزادرپ ؟ یم  ییوطسرا 
تشگ دیفم  هن  داتفا و  ياج  هن  ام  راعش  نیا  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اّما  تسا ؛ هدش  یمالسا  ییوطسرا  هفـسلف  نیمه  مالـسا  هفـسلف  هک 

فرـصم نآ  يارب  اهرکف  نیرتدنمجرا  اه و  تقو  نیرتردق  نارگ  یملع و  ياهرمع  نیرتزربم  اهدادعتـسا و  نیرت  يوق  هک  یلاح  رد 
.تشگ

دوجو رد  تیخنس 

نیا اّما  تسرد ؛ نیا  تسا ، لامک  مدـع  لامک و  رد  فعـض و  توق و  رد  اـهدوجو  ناـیم  قرف  تسا و  یکیکـشت  هلوقم  کـی  دوجو 
نایم قرف  ینعی  تسه ؟ زین  ادـخ  دوجو  لماش  يرواد  هیـضق و  نیا  اـیآ  تسا ؟ رادروخرب  یلومـش  هچ  زا  مینک  یم  رداـص  هک  مکح 
نیا زا  ریغ  و  تسا ؟ ثودـح ، مدـع  ثودـح و  و  لامک ، مدـع  لامک و  فعـض ، توق و  رد  اهنت  قولخم  هدـیدپ  نالف  ادـخ و  دوجو 

؟ تسین قلخ  دوجو  ادخ و  دوجو  نایم  یقرف 

تیلثم و چیه  دـنوادخ  یـش ء(1) « هلثمک  سیل  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  یلو  تسا  تبثم  نایئوطـسرا  خـساپ 
.درادن تاقولخم  اب  تیخنس 

یم رارقرب  تیلثم  دوش و  یم  لصاح  يدوجو  تیخنـس  قلخ  ادخ و  نایم  تروص  ره  هب  دوش  زین  ادخ  لماش  قوف  مکح  هیـضق و  رگا 
.ددرگ

یمن ادـخ  دوجو  لماش  زگره  .تانئاک و  هدودـحم  رد  اّما  تسا  حیحـص  هیـضق  کی  دوجو ، ِندوب  یکیکـشت  هب  مکح  قوف و  هیـضق 
: اریز دوش ؛

، تادوـجوم زا  رظن  فرـص  اـب  .تـسین  يزیچ  ینهذ  موـهفم  کـی  زا  ریغ  یعقاو ، ینیع و  تادوـجوم  زا  غراـفو  وـه  اـمب  دوـجو   - 1
تیهام دوجو و  قلاخ  دِجوم و  دنوادخ  دراد  تیهام  تاقولخم  دننام  زین  ادخ  هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  ینعم  درادن  دوجو  يدوجو 

.تسا

دوش 1) یم  هراشا  دروم  دنچ  هب  هک  دنوش  یم  لماش  ار  يرایسب  دراوم  دنا  هدرک  دیکات  دروم  نیا  رد  هک  یثیداحا  اّما   11/ يروش - 1
ام یش ء  مسا  هیلع  عقو  ام  ّلُکو  هنم  ٌولِخ  هقلَخ  ِهِقلخ و  نم  ٌولِخ  هَّللا  ّنِا  لوقی : مالسلا  هیلع  هَّللادبع  ابا  تعمس  لاق  نیعا  نب  هرارز  نع 
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: دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ریـصبلا : عیمـسلا  وهو  یـش ء  هلثمک  سیل  يذلا  كرابت  یـش ء  لک  قلاخ  هَّللاو  ٌقولخم  وهف  هَّللا  الخ 
ادـخ تسقولخم و  ادـخ  زج  دـشاب  قداص  وا  رب  زیچ »  » ماـن هچنآره  تسادـج و  وا  تاذ  زا  شقولخم  ادـج و  شقولخم  زا  ادـخ  تاذ 

یفاک ج 1 ص 110 ح 4 2) لوصا  .تساـنیب  اونـش و  وا  تسین و  شدـننام  يزیچ  هک  نآ  تسا  هزنم  ریخرپ و  تسا  زیچ  همه  قلاـخ 
ٌدوجوم تبثم  ٌمیدق  ّهنَا  ریظن و  الو  هل  هیبش  الو  هریغ  هلا  ّهنأب ال  رارقالا  لاقف : هفرعملا  یندا  نع  هتلأس  لاق  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع 

: مدیسرپ یـسانشادخ  ّدح  نیرتمک  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  زا  دیوگ  یم  يوار  یـش ٌء : هلثمک  سیل  ّهنَا  دیقف و  ریغ 
تسا و میدق  وا  درادن و  تیهولا ) رد   ) يریی دظن و  و  تافـص ) رد   ) يدـننام تسین و  ییادـخ  وا  زج  هک  نیا  هب  نتـشاد  رارقا  دومرف :

یفاک ج 1 ص 125. لوصا  .تسین  شدننام  يزیچ  هک  نیا  یندشن و  مگ  تسا و  دوجوم  اجرباپ ،
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.دیدرگ نایب  نآ  ندوب  اطخ  رتشیپ  هک  تسا  یسانش » تیعقاو  نیع و   » رب یسانش » موهفم   » نداد يّرست  نامه  نیا   - 2

تاذ و  » (1) هارجا وه  ام  هیلع  يرجی  فیک   » تسا و دنوادخ  رب  لقع  نداد  لومش  و  لقع »  » دروم رد  يراگنا » قالطا   » نامه نیا   - 3
.دش نشور  زین  مسق  نیا  ندوب  اطخ  رتشیپ  هک  تسا  ندیشک  یلقع  لیلحت  هب  ار  ادخ 

: لاوس

کی دروم  رد  هاوخ  دشاب و  ادخ  دروم  رد  هاوخ  تسا  طیـسب  زیچ  کی  اهنت  دوجو » دوب و   » زا ام  تشادرب  مهف و  تسا و  دوب » «، » دوب »
.قولخم

: باوج

.تسین و مدع  دوجوم ، قولخم  نالف  مه  تسین و  مدع  ادخ  مه  تسا  موهفم  کی  هب  دروم  ود  ره  رد  مدـعلا » لباقم   » ینعم هب  دوجو 
هک تیخنـس  نیا  یلو  درادن ؛ نیا  زج  يا  هراچ  رـشب  نهذ  دنک و  یم  ضرف  نهذ  هک  تسا  يزیچ  کی  ًافرـص  تیلثم  ای  تیخنـس  نیا 

دوجو نایم  تیلثم  تیخنـس و  چـیه  تینیع  تیعقاو و  رد  تسا و  ینهذ  ًافرـص  موهفم  کی  دزاس  یم  دوخ  زجع  لیلد  هب  ار  نآ  نهذ 
: نیاربانب  (2) .تسین قلخ  ادخ و 

.طقف تانئاک  تاقولخم و  رد  تسا  یکیکشت  هلوقم  دوجو  موهفم   - 1

رد هن  تسا  نهذ  رد  طقف  مدـع  موهفم  هک  روط  نامه  نیع  هصرع  رد  هن  تسا  نهذ  هصرع  رد  زین  ندوب  یکیکـشت  هلوقم  نیمه   - 2
.نیع

دناوت یمن  تسا و  مدع  مدع ، .درادن  ادخ » لماش  کیکشت   » هب یطبر  مدعلا » لباقم   » رد دوجو  زا  خنـس  مه  ای  لثم  مه  تشادرب   - 3
هفلتخم هددعتم و  قیاقح  دناوت  یمن  مه  دوجو  سپ  دننک  رکف  هک  هدش  بجوم  عوضوم  نیا  دشاب و  هتـشاد  هفلتخم  هددعتم و  قیاقح 

ار ادخ  دوجو  هتـسناوت  لقع  مادـک  لالدتـسا و  مادـک  ناهرب و  مادـک  هک  تسین  مولعم  اّما   (3) .کیکـشت رتسب  رد  رگم  دشاب  هتـشاد 
.دروایب رد  کیکشت  ّزیح  هب  ار  نآ  هاگنآ  هدرک و  لیلحت 

يا هراچ  دهد ، يرـست  تاینیع  هب  اج  همه  رد  ار  ینهذ  ماکحا  زین  دوش و  ینتبم  یتیخنـس  نینچ  ساسا  رب  هک  يا  هفـسلف  تسا  یهیدب 
.درادن تایهیدب ، زا  یچیپرس  سوملم و  قیاقح  تایعقاو و  راکنا  و  دوجوم » تدحو   » و دوجو » تدحو   » مالعا زج 

هعناص یف  عنتمی  هیف  نکمی  ام  لکو  هقلاخ  یف  دجوی  قلخلا ال  یف  ام  لکو  دیامرف : یم  يا  هبطخ  نمض  رد  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  - 1
عنتم الو  ههنک  يزجتلو  هتاذ  تتوافتل  ًاذا  هادب  اوه  ام  هیف  دوعی  وا  هارجا  وه  ام  هیلع  يرجی  فیک  نوکـسلاو و  هکرحلا  هیلع  يرجت  الو 

عنتمم دنوادخ  رد  دـشاب  دـناوت  یم  تاقولخم  رد  هچنآره  و  دوش ، یمن  تفای  قلاخ  رد  تسا  تاقولخم  رد  هچنآره  هانعم : لزالا  نم 
هتخادـنا نایرج  هب  ار  نآ  وا  دوخ  هک  يزیچ  وا  رب  دوش  یم  يراج  هنوگچ  نوکـس ، تکرح و  دـنوادخ  رب  دوش  یمن  يراج  و  تسا ،
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نیا تروـص  رد   ) دوـش نینچ  رگا  دوـش ؟ یم  لـماش  ادـخ  هب  ددرگ  یمرب  هدرک  داـجیا  ار  نآ  ادـخ  هک  يزیچ  هنوـگچ  زین  و  تـسا ؟
یـسربط جاجتحا  .دوش  یم  عنتمم  وا  رب  ندوب » یلزا   » يانعم دوش و  یم  يزجتم  وا  هنک  دوش و  یم  ریغتم  ادخ  تاذ  لومـش ) نایرج و 

ج 2 ص 364.
معن لاق : تسا ؟ یـش  دـنوادخ  دوش  هتفگ  تسا  زیاـج  اـیآ  یـش ٌء : هَّللا  ّنا  لاـقی : نَا  زوجیَا   » دندیـسرپ مالـسلا  هیلعداوج  ماـما  زا  - 2

یفاک ج 1 لوصا  .دـنک  جراخ  هیبشت  لیطعت و  ّدـح  زا  ار  وا  هک  يزیچ  يرآ  دومرف : هیبشتلا : ّدـحو  لیطعتلادـح  نیدـحلا  نم  هجرخی 
دراد دوجو  دـنوادخ  مییوگ  یم  رگا  دـنک و  یم  نییعت  ار  دودـح  تحارـص  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ثیدـح  نیا  رد  .دـیحوت  باـتک 
جراخ هیبشت  لیطعت و  ّدـح  زا  هک  میراد  هزاجا  يا  هزادـنا  هب  زین  ام  تسا و  نهذ  روصق  زا  یـشان  نیا  هک  لـب  تسین  تیخنـس  روظنم 

یکدـنا رگا  میا و  هدرک  راـکنا  ار  ادـخ  هدـش  راـچد  لـیطعت  هب  تقیقح  رد  مینکن  لوـبق  مه  ار  نیا  رگا  نوـچ  نآ  زا  شیب  هن  میوـش 
هیبشت هک  هنوگ  نآ  هن  تسا  یـش  دنوادخ  مالـسلا  هیلع  ماما  شیامرف  قبط  سپ  میا  هدش  هیبشت  راچد  میـسرب  تیخنـس  هب  هتفر  رتولج 
ضحم لعف  و  ادـخ » لیطعت   » ینعم هب  هن  دـشاب  لقع  لیطعت  ثیدـح  نیا  رد  لیطعت »  » زا دارم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دـیآ و  شیپ 

.وا نتسناد 
نیا مزال  دنتـسه و  تاذ  مامت  هب  نیابتم  فلتخم و  قیاقح  سپ  دـشابن  هدـحاو  هقیقح  دوجو  رگا  دـنیوگ : یم  يرگید  ناـهرب  رد  - 3

لاحم نیا  دشاب و  هدش  عازتنا  ندوب  نیابتم  ثیح  نم  هنیابتم  قیداصم  زا  تسا ) دـحاو  موهفم  هک   ) دوجو موهفم  هک  تسا  نیا  نخس 
دحاو رگا  تسا و  یجراخ  قادصم  تسا و  ینهذ  موهفم  هک  تسا  نیا  ناش  قرف  دنتـسه و  دحاو  ًاتاذ  قادصم  موهفم و  نوچ  تسا 

ضقانت و نیا  سکعلاب و  دوش و  یم  ریثک  ندوب  دحاو  نیع  رد  دحاو  دوش  عزتنم  ندوب ، ریثک  ثیح  نم  ریثک  زا  ندوب  دـحاو  ثیح  زا 
ود ره  ارچ  تسا ؛ یجراخ  يرما  قادصم  ینهذ و  يرما  موهفم  دینک  یم  لوبق  هک  نیا  اب  امـش  دوش  لاوس  دیاب  لاح  ...تسا .» لاحم 

نیع رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدـحو  شی   » رگم ًاـیناث  .تسین  یفاـک  قرف  نیا  اـیآ  دـیهد  یم  رارق  ینهذ  مکح  کـی  عوضوم  ار 
.دیا هتفریذپ  ار  ضقانت  نیا  هک  امش  دشاب  هدعاق  نیا  قیداصم  زا  یکی  مه  دروم  نیا  دیرادن ، لوبق  ار  تدحو »
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هک تسا  یهیدـب  مهوـت ؟ - ؟ اـی  تسا  تقیقح  هن ؟ - ؟ اـی  دراد  تقیقح  کیکـشت »  » ماـن هب  یموـهفم  يزیچ و  تـسیچ ؟ کیکـشت 
.دراد تقیقح  تفگ : میهاوخ 

.تسا دـنوادخ  تاقولخم  اه و  هدـیدپ  هلمج  زا  تفگ : میهاوخ  تسا  یهیدـب  قولخم ؟ - ؟»  » اـی تسا  ادـخ »  » تقیقح نیا  دوخ  اـیآ 
هژیو همه  ارچ  ددرگ !؟ یم  ادخ  دوخ  لماش  هنوگچ  تسا  ادـخ  قولخم  هک  تقیقح  نیا  هارجا ؟!؟ -  وه  ام  هیلع  يرجی  فیکف  سپ :

زواجت نآ  ّدح  زا  هدش و  جراخ  لقع  ورملق  زا  يزاوج  مادک  اب  میهد ؟ یم  لومـش  دنوادخ  هب  ار  تاقولخم  مزاول  صاوخ و  اه ، یگ 
دوخ لقع  دوخ و  نتخانش  ایآ  دروآ ؟ یمن  رد  لهج  زا  رس  تسین و  لقعت  دض  لقع ، ورملق  زا  جراخ  رد  رظن  زاربا  ایآ  مینک ؟ -  یم 

؟ تسین لقع  ندرک  هابت  لقع  ورملق  زا  زواجت  ایآ  تسا ؟ لقع  لیطعت  نآ  ورملق  هب  ندرک  هدنسب  نآ و  دودح  دح و  و 

.؟ - ؟ حیحصان کی  مادک  تسا و  حیحص  مکح  ود  نیا  زا  کی  مادک 

ماکحا و نداد  لومـش  اهنت  شراک  دزادرپب  ادـخ  دوجو  لیلحت  نییبت و  هب  دوش و  جراخ  تانئاک  دودـح  زا  لقع  رگا  دـیئامرف : هجوت 
.دوب دهاوخ  ادخ ، دوجو  رب  نآ ) ياه  هدیدپ  ناهج و  تعیبط و   ) تانئاک ياه  لومرف  نیناوق و 

درب الاب  ار  قلخ  زین  يرادقم  دیاب  سپ  دوشن  قولخم  ادخ  هک  تسا  نیاربانب  شیپاشیپ  نوچ  درک و  دهاوخ  قولخم  ار  ادـخ  هشیمه  و 
.دنوش یکی  ود  ره  ات 

دوجو رد  تیخنس  کیکشت و 

یکیکـشت هطبار  رگید  دوجو  اب  يدوجو  چـیه  یتسه  ناهج  تانئاک و  رد  .تسا  ینهذ  تشادرب  کی  طقف  کیکـشت »  » مان هب  يزیچ 
(1) .تسا ددعتم  ياهدوجو  اب  ددعتم  تادوجوم  تسه  یتسه  تینیع  رد  هچ  نآ  .درادن 

کی دوجولا  ددـعتم  فلتخم و  ياهرون  زا  هک  تسا  نهذ  نیا  اریز  تسا ؛ نینچ  زین  رون  تسا -  نویولهف  راگدای  هک  فورعم -  لاثم 
.دنک یم  تشادرب  یکیکشت  موهفم 

زا کیکشت  .درادن  قادصم  نهذ  زا  جراخ  رد  تسا و  حیحص  نهذ  رد  يا  هیـضق  یهاگ  تشذگ  قباطت »  » ثحبم رد  هک  روط  نامه 
کیکفت دننام  تسرد  .درادن  دوجو  جراخ  رد  یتقیقح  نینچ  اّما  دـیمان ؛ تقیقح »  » کی نهذ  رد  ار  نآ  ناوت  یم  هک  تسا  لیبق  نیا 

(2) .درادن دوجو  یتقیقح  نینچ  جراخ  رد  اّما  تسا ؛ تقیقح »  » کی نهذ  رد  هک  تیهام  زا  دوجو 

هنرگو دوش  یم  هتفریذـپ  تسین » هشقانم  لثم  رد   » باب زا  دوش  یم  هتفریذـپ  رگا  تسا و  هناماوع  دـص  رد  دـص  لاـثم  کـی  رون  لاـثم 
.تسین لئاق  لیثمت »  » رب یشزرا  چیه  ییوطسرا  قطنم  دوخ 

واگ اب  واگ  نالف  توافت  هک  روطنآ   ) دندرک یمن  كرد  ار  رگیدمه  اب  اهرون  توافت  مهف  حیـضوت و  ناوت  اه  یمیدـق  هک  نیا  هب  رظن 
فعض تدش و  رد  طقف  رگید  رون  اب  رون  قرف  هک  دندرک  یم  نامگ  دندرک ) یم  كرد  ار  ...و  رگید  تخرد  اب  تخرد  نالف  رگید ،
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زا اه  نآ  تخانـش  ّدـح  نامه  رد  هک  دـننامهفب  بطاخم  هب  ار  کیکـشت  ینهذ  موهفم  ات  دـندروآ  یم  لاثم  ار  رون  لیلد  نیمهب  تسا 
مان هب  دوب  یتیعقاو  دنتـشاد  ددـعتم  ياهرون  زا  اه  نآ  هک  یتخانـش  لقادـح  اریز  تشاد ؛ لیثمت »  » و لاثم »  » ناونع طقف  هلأـسم  زین  رون 

«. ندوب ددعتم   » و ددع » »

ینهذ موهفم  تشادرب و  کی  ًافرـص  کیکـشت »  » اّما تقیقح ؛»  » کی تسا و  تیعقاو »  » کی تادوجوم ، ندوب  ددعتم  ددع و  ترثک ،
تایعقاو قیاقح و  تفرعم  ددـص  رد  هک  ام  کنیا  .تسا  نآ  ضیقن  ًالماک  درادـن و  تقباطم  یجراخ  تقیقح  تیعقاو و  اـب  هک  تسا 

« یمهو  » ای يرابتعا  ار  یجراخ  تیعقاو  تقیقح و  هتـسناد و  لیـصا  ار  ضحم  ینهذ  روصت  کی  تسا  هنـالقاع  اـیآ  میتسه  یجراـخ 
!؟ مینادب

هیئاشم دـنع  و  دـیامرف : یم  یجاـح  موحرم  دنتـسناد و  یم  تاذ  ماـمت  هب  نیاـبتم  قیاـقح  ار  دوجو  ناییوطـسرا  هک  تسا  روهـشم  - 1
يارب یقارشا  ياه  هشیر  هدش  لیاق  دوجو  کیکـشت  هب  هیلاعتم  تمکح  رد  اردص  موحرم  اهدعب  یلو  .قهاز  يدلوه  تینابت و  قئاقح 

مه کیکـشت  هب  هطبار  نیا  رد  تسا و  ینهذ  موهفم  کـی  دوجو  موهفم  هک  تسا  نیا  رب  هدـیقع  باـتک  نیا  رد  .دـندرک  تسرد  نآ 
سپ .دوش  هداد  يرست  نیع  هب  دیابن  تسا و  ینهذ  میهافم  صتخم  نوناق  نیا  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  هک  یضارتعا  اهنت  تسا  لئاق 

.دراد دوجو  يرایسب  توافت  هوزج  نیا  هیرظن  اه و  یئاشم  هیرظن  نیب 
هک هینهذ : ( 1 دوش : یم  میـسقت  مسق  هس  هب  یظاـحل  زا  دراد و  يدـنب  میـسقت  عون  دـنچ  هیلمح  هیـضق  تشذـگ  هک  هنوـگ  ناـمه  - 2

: لثم تسا  جراخ  رد  طقف  نآ  عوضوم  هک  هیجراخ : .تسا 2 ) دوجولا  نکمم  توقای  هوک  ره  لثم : تسا  نهذ  رد  طـقف  نآ  عوضوم 
ثلثم ره  ياـیاوز  عومجم  لـثم : تسا  عقاو  رمـالا و  سفن  رد  نآ  عوضوم  هک  هیقیقح : .دنک 3 ) یم  شالت  هسردـم  رد  يدرگاش  ره 

.تسا هجرد  داتشهودص 
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نآ هیاپ  يدراوم  رد  لب  تسا  »ي  نهذلا هلاصا   » هفسلف کی  اهنت  هن  يزورما  ییوطـسرا  هفـسلف  دوش  یم  نشور  ًاقیقد  هک  تساج  نیا 
.تسا مهولا » هلاصا  »

یجراخ قباطم  هک  تسا  ینهذ  موهفم  کی  مدـع » « ؛ سب تسا و  نهذ  قولخم  دـشاب  هتـشادن  یجراـخ  قباـطم  هک  ینهذ  موهفم  ره 
.دوش یم  دوجو  مدع  هنرگو  درادن 

ًافرـص دوجو  دوجو ، هن  تسا  دوجوم  تسه  هچ  ره  جراـخ  رد  درادـن  یجراـخ  قباـطم  زگره  تسا  دوجو »  » هک نآ  ضیقن  نیارباـنب 
.تسا نهذ  قولخم  تسا و  ینهذ  تشادرب  کی 

طقف ...و  ...و  نتفر  ندید ، نتفگ ، .دنرادن  دوجو  جراخ  رد  دنراد و  دوجو  نهذ  رد  اهنت  هیردصم  یناعم  مروایب : لاثم  زین  نم  راذگب 
یناعم .تسا  نتفر ، لمع  ندـید و  لـمع  نتفگ ، لـمع  دـبای  یم  تیعقاو  تقیقح و  ققحت و  جراـخ  رد  هچنآ  دنتـسه  ینهذ  میهاـفم 

لتق لمع   » ًالثم دوش  یم  راب  موهفم  نآ  لمع  هب  دوش  یم  راب  اه  نآ  هب  هک  يراثآ  یتح  نکیل  دنتـسه ؛ هینهذ  قیاقح  هچرگ  هیردصم 
.نآ ینهذ  موهفم  يردصم و  ینعم  هن  دراد » تازاجم 

: دییامرف هجوت  ریز  یشسرپ  يایاضق  هب 

.دراد یلب  دراد ؟ دوجو  جراخ  رد  ناسنا »  » ایآ

دراد یلب  دراد ؟ دوجو  جراخ  رد  تخرد  ایآ 

.ریخ هن  دراد ؟ دوجو  جراخ  رد  دوجو  ایآ 

هیضق اما  هن ؟ - ؟ ای  دراد  تیعقاو  جراخ  رد  تخرد  ینهذ  موهفم  ناسنا ، ینهذ  موهفم  هک  تسا  نیا  دارم  مود  لوا و  شـسرپ  ود  رد 
.دشابن ینهذ  موهفم  دشاب  ینهذ  موهفم  هک  نیا  نیع  رد  زیچ  کی  ینعی  تسا  ضقانت  متا  قادصم  موس 

.دوجو هن  تسا  دوجوم  جراخ  رد  دنوادخ  دوجو ؟ - ؟»  » ای تسا  دوجوم »  » جراخ رد  دنوادخ  ایآ 

دروم رد  ناوت  یم  ندوب  لوعفم  زا  غیرفت  اـب  ار  دوجوم  ظـفل  نکیل  دراد ؛ يرگید  لاکـشا  زین  یلوعفم » مسا   » ینعم هک  تسا  تسرد 
.دربراک هب  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  دراد  دوجو  نهذ  زا  جراخ  رد  هک  ییادخ  دروم  رد  ار  دوجو  ظفل  اما  درب  راک  هب  دنوادخ ،

هدنبیرف ابیز و  ظفل  نیا  تسا  دوجولا » هقیقح   » دنوادخ تسا  دوجو » دنوادخ   » دنیوگ یم  دـننک  یمن  هجوت  ضقانت  نیا  هب  تارـضح 
تروص رد  ینهذ  ًافرـص  ای  یجراخ و  تسا  يزیچ  ای  تسیچ ؟ دوجولا » هقیقح   » اّما ددنب ؛ یم  ار  اه  یلیخ  ناهد  اج  نیا  رد  هقیقح ،» »

تسین و دوجولا  هقیقح  جراـخ  رد  هک  تسا  دوجوم  مادـک  تساوعد  لوا  زونه  نیا  لوا  تروص  رد  تسا و  نشور  فیلکت  هک  مود 
؟ تسا دوجولا  هقیقح  زا  غراف  يدوجوم  مادک  تسا ؟ دوجولا  موهوم  ای  دوجولا  لطاب 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


ینهذ ًافرـص  موهفم  کی  تروص  نیا  رد  تسا  رگید  يانعم  کـی  تسین  دوجولا  موهوم  لـباقم  دوجولا  هقیقح  زا  دارم  دـییوگب  رگا 
.درادن یجراخ  قباطم  هک  دوش  یم 

زا هچنآ  دوجو  مدـع و  لباقت  رد  دـنیوگ : یم  دـنوش و  یم  راچد  قوف  ینیع  ضقانت  هب  ینهذ  ضقانت  کـی  زا  رارف  يارب  نایئوطـسرا 
.دوجو تسا : زیچ  کی  اهنت  میمهف  یم  دوجو 

هک دوب  دـهاوخ  مدـع  زا  يریبعت  دـینک  ضرف  ار  یموس  زیچ  رگا  تسین  نیب  رد  یموس  زیچ  رجـش ، دوجو  ای  دـشاب  ادـخ  دوجو  هاوخ 
.دوش یم  ضقانت 

: ریز حرش  هب  نکیل  تسا ؛ ینهذ  تقیقح  کی  نیا  تسا و  نینچ  ینهذ  میهافم  هصرع  رد  تسا  تسرد 

.درادن دوجو  جراخ  رد  مدع  .تسا  مدع  جراخ  رد  مدع   - 1

(1) .دنام یمن  نیب  رد  ضقانت  هنرگو  درادن  دوجو  جراخ  رد  زین  تسا  دوجو  هک  نآ  ضیقن  سپ   - 2

موهفم اب  تسا و  نهذ  رد  مدـع  موهفم  .تسا  ناکم  تدـحو  مه  یکی  دـنا و  هتـسناد  طرـش  ار  تدـحو  تشه  ضقانت  رد  نوچ  - 1
یم يواسم  مدـع  دوجو و  لب  دـنوش  یمن  ضقانتم  دـشاب  یجراخ  يرگید  ینهذ و  یکی  رگاو  دـشاب  ضیقن  دـناوت  یم  ینهذ  دوجو 

.دنوش
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.ینیع تادوجوم  دوجو  هن  تسا ، یکیکشت  موهفم  کی  درادن  دوجو  جراخ  رد  هک  دوجو  نآ  سپ   - 3

دیهاوخ رارق  ضقانت  زکرم  رد  تسرد  هنرگو  دیهدن  تیارـس  نیع  ملاع  هب  دـینکن و  جراخ  نهذ  ملاع  زا  ار  کیکـشت  نیا ، ربانب   - 4
دنتـشاد ار  یفاـک  تعاجـش  یگنادرم و  هک  اـه  یلیخ  هک  روـط  ناـمه  درک  دـیهاوخ  راـکنا  ار  یجراـخ  تیعقاو  قیاـقح و  تفرگ و 

.اردص تسا  هلمج  نآ  زا  دندرک  راکنا  ًامسر  ار  یجراخ  تایعقاو 

.درادن کیکشت  اب  یطابترا  چیه  تایعقاو ، دوجو  لوا : هجیتن 

دوجو ینهذ  موهفم  نامه  دوجولا » هقیقح   » اّما دراد ؛ یجراخ  تیعقاو  و  ءایـش -  الاک  یـش ء ال  تسا -  یـش »  » دـنوادخ مود : هجیتن 
.تسین یجراخ  یش ء  تسا و 

بجاو دوجو   ) مینک میسقت  عون »  » ود هب  ار  نآ  میریگب و  سنج »  » تسا ینهذ  ًافرـص  موهفم  هک  ار  دوجو »  » رگا نیا  ربانب  موس : هجیتن 
رد اریز  نآ ؛ عاونا  ءایـشا  تسا  سنج  یـش ء »  » ثیدح نتم  رد  هک  روط  نامه  درادن  یلاکـشا  چیه  دوجولا ) نکمم  دوجو  دوجولا و 

.تسا يراذگ  مان  کی  ًافرص  عون  سنج و  ینهذ ، ثحب  نیا 

زین جراخ  رد  ینهذ  تیعون  تیسنج و  هک  میرب  یم  راک  هب  عون  سنج و  یهاگ  میراد  عون » سنج و   » حالطـصا ود  رگید : ترابع  هب 
دراد و عون  سنج و  ادـخ  دوجو  ینهذ  موهفم  .درادـن  تقباطم  جراخ  رد  هک  میرب  یم  راک  هب  عون  سنج و  یهاگ  دراد و  تقباـطم 
هب يزاین  هچ  تشادن  عون  زین  نهذ  رد  ادـخ  رگا  مینک  تابثا  ار  ادـخ  تینادـحو  هک  میوش  یم  روبجم  دراد  عون  ینهذ  يادـخ  نوچ 

.میتشاد یم  يدیحوت  ثحب  همه  نیا 

هک نیا  .تسا  هدوـبن  يزیچ  مهو  زا  ریغ  زین  ینهذ  تیعوـن  ناـمه  یتـح  هک  مـیرب  یم  یپ  دوـجولا  بـجاو  تینادـحو  تاـبثا  زا  سپ 
دوجولا بجاو  ای  یموهفم  ره  مییوگ  یم  هفـسلف ) نتم  رد  ادـخ  تینادـحو  تابثا  زا  لبق   ) قطنم تایلک  ثحبم  رد  میا  هدرک  تداـع 

ینیع ثحابم  هب  یطبر  و  تسا » باسحلا  یلع   » يرازاب حالطـصا  هب  ضرف و  کی  اـهنت  دوجولا ، نکمم  اـی  دوجولا و  عنتمم  اـی  تسا 
.درادن

: تسا ریز  ياه  میهافم  زا  کی  مادک  دننک  یم  میسقت  نکمم  عنتمم و  بجاو ، هب  ار  یلک  موهفم  ره  قطنم ، رد  نایئوطسرا  هک  نیا 

.نکمم ای  عنتمم  ای  تسا  بجاو  ای  دوجو   - 1

.نکمم ای  عنتمم  ای  تسا  بجاو  ای  تیهام   - 2

.نکمم ای  عنتمم  ای  تسا  بجاو  ای  یش   - 3

زاب دراد  رارق  تیهام  اب  لباقت  رد  هک  دوجو  یتح  دنتـسه  موهفم  یـش »  » و تیهام » «، » دوجو  » زا مادک  ره  اریز  هس ؛ ره  تسا  یهیدـب 
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.تسا موهفم  کی 

هفسلف تایهلا  شخب  رد  دنیآ  یم  هاگنآ  .بجاو  تیهام  نکیل  دنتسه ؛ لئاق  یتیهام  دنوادخ  يارب  ًالمع  ًامسر و  نایئوطـسرا  نیاربانب 
.درادن تیهام  دنوادخ  هک  دنریگ  یم  هجیتن 

ریبعت کی  تیهام ، ثحب  نامه  دننام  دوجولا  نکمم  دوجولا و  بجاو  عون  ود  ياراد  تسا و  سنج  دوجو  هک  نیا  تفگ : دـیاب  سپ 
مه تیهام و  دروم  رد  مه  ینعی  دروم  ود  ره  رد  هنرگو  دـتفیب  هار  نخـس  نایرج  ات  تسا  مالک  تامدـقم  قطنم و  رد  باـسحلا  یلع 

«. یکیکشت دوجولا  موهفم   » هیضق تسا  نینچ  مه  درادن و  یجراخ  قباطم  ینهذ  هیضق  عون ، سنج و  دروم  رد 

لاکـشا و .دـهد  یم  تیارـس  یعقاو  ياه  تینیع  هب  هدرک و  جراخ  نهذ  هصرع  زا  ار  هیـضق  نیا  مامت  رارـصا  اب  هیلاـعتم  تمکح  اـّما 
.تسا هتکن  هطقن و  نیمه  رد  هابتشا 

دوجو ترثک  دوجو و  ددعت  اه -  تیهام  رب  هوالع  ار -  ینیع  تایعقاو  هدروآرد و  هیلاعتم  هطـسفس  زا  رـس  هیلاعتم  تمکح  هجیتن  رد 
.دنک یم  راکنا  ار  تادوجوم 

؟ دنتسه  (1) هضحم رابتعا  ای  مهوت  ًافرص  ندوب » ددعتم  «، » ددعت «، » ترثک  » ایآ

؟ هچ ینعی  ًاساسا 

هک میمهف  یم  روط  نیا  اریز  میمهف ؛ یمن  یتسار  میوگ : یم  .دـیمهف  یمن  ار  ام  دوصقم  ام ، دارم  اـم ، نخـس  امـش  دـییامرفب : مه  زاـب 
.تسین مهف  لباق  تسا  هطسفس  نوچ 

نتم رد  هک  دوجوم » تدـحو   » هب دـسر  هچ  ات  تسین  يزیچ  هطـسفس »  » کی زا  ریغ  مهوت و  کی  زا  ریغ  دوجو  تدـحو  ییاهن : هجیتن 
.تسا هدمآ  هیلاعتم  تمکح  رافسا » »

...دجوم مسجلا و  دجوم  حورلا ، دِجوم  لقعلا ، دِجوم  دوجولا ، دِجوم  وا  تسا  تادوجوم  ریاس  دِـجوم  هک  تسا  يدوجوم  دـنوادخ 
.تسا

همه همه و  شنتشادن ، ادخ و  نتـشاد  لصف  سنج و  ادخ ، نتـشادن  عون  ادخ ، نتـشاد  عون  تیهام ، زا  دوجو  کیکفت  کیکـشت ، اّما 
.دنتسه امش  نهذ  قولخم  ینهذ و  میهافم 

ای دراد  ای  يریذپب : ار  هیـضق  فرط  ود  زا  یکی  دیاب  درادن ؟ ای  دراد  لصف  عون و  سنج ، ادخ  یهدب : باوج  دیاب  هرخالاب  دنیوگ : یم 
.درادن

رد میرادـن و  یثحب  هک  لوا  تروص  رد  دـنراد  تقیقح  ای  دنتـسه  ضحم  مهوت  ای  لـصف  عون و  سنج ، ماـن  هب  ییاـهزیچ  میوگ : یم 
.دنوش یم  ادخ  ناشدوخ  تروص  نیا  ریغ  رد  دندنوادخ  قولخم  راد  تقیقح  ياهزیچ  نیا  تفگ : دیاب  مود  تروص 
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زا نهذ  هک  دنتسه  نهذ  تاعازتنا  همه  اه  نیا  .دنرادن  دوجو  زین  قولخم  ناونع  هب  یتح  یجراخ  تینیع  رد  اه  نیا  مییوگ  یم  ام  اّما 
زا مادک  ره  هب  هک  تسا  ترثک  دراد  تیعقاو  هچ  نآ  .دنک  یم  عازتنا  ترثک »  » یگنوگچ یـسررب  اب  یجراخ و  ءایـشا  ترثک  ددعت و 

.دنتسه ات  هس  ریثک و  ددعتم و  اه  مان  نیمه  دوخ  یتح  .دیراذگ  یم  لصف ) عون ، سنج ،  ) مان کی  نآ  ياه  لکش 

.دنشاب زین  ادخ  لماش  دنناوت  یمن  سپ  دنتسه  رشب  نهذ  قولخم  تقیقح  رد  لصف  عون و  سنج ، سپ 

یجراخ دوجو  تسا و  ینهذ  موهفم  کی  طقف  هک  دـشاب  دوجو »  » اهنت ادـخ  هتفرگن  مزال  دـنوادخ  زا  لـصف  عون و  سنج و  یفن  اـّما 
؟ دیا هدروآ  اجک  زا  ار  همزالم »  » نیا .درادن 

.؟ دیا هدرک  شتباث  یناهرب  مادک  اب  و 

« دوجولا فرص   » دیاب ای  دشاب و  هتـشاد  لصف  عون و  سنج ، دنوادخ  دیاب  ای  دینک : تباث  امـش  هک  دوش  یم  تسرد  یتقو  همزالم  نیا 
نهذ قولخم  دوجولا  فرص  .تسین  دوجولا  فرـص  مه  درادن و  لصف  عون و  سنج ، مه  دنوادخ  داتقلا : طرخ  هتابثا  نود  اّما  دشاب ؛

.تانکمم دروم  رد  هاوخ  دشاب  ادخ  دروم  رد  هاوخ  تسا 

.تسین ادخ  ندوب  دوجولا  فرص  لیلد  دنوادخ  زا  تایهام  یفن  زین  و 

نودـب تسا  مهوـت  ناـمه  راـبتعا  نیع  ملاـع  رد  اـّما  دراد ؛ قرف  مـهو »  » اـب راـبتعا »  » نـهذ ملاـع  رد  یـسانشدوجو :»  » ثـحبم رد  - 1
یعقاو ياهدووجو  ياهاضتقا  ساسا  رب  تسا  ضرف »  » کی رابتعا  نوناق » نینقت  عرـش ، تاـیعامتجا ،  » ثحبم رد  .یقرف و  نیرتکچوک 

.ینیع و 
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دـهاش و ضحم ، لـعف  تسین ، دوجولا  فرـص  مه  روط  ناـمه  درادـن ، لـصف  درادـن ، عون  درادـن ، سنج  هک  روـط  ناـمه  ادـخ  سپ 
دـیهدن و تیارـس  تایعقاو  نیع و  ملاع  هب  ار  دـنرادن  یجراخ  قباـطم  هک  يا  ینهذ  ياـیاضق  رگا  نیارباـنب  .تسین  ضحم ، رگـشامت 

يزیچ هطسفس  مهوت و  زج  یلاقم  هلوقم و  نینچ  تسین و  دوجو  تدحو  يارب  یهار  چیه  هک  دید  دیهاوخ  دیدرگن  هابتشا  نیا  راچد 
.تسین

نیبوچ ار  نایلالدتـسا  ياپ  دنرادن و  لالدتـسا  ناهرب و  اب  يراک  اریز  دـنروآ ؛ نابز  هب  ار  ییاه  هلوقم  نینچ  هک  دزـس  یم  ار  نایفوص 
ندرک نهربـم  ددـص  رد  هک  هماـقم -  هَّللا  یلعا  اردـص -  هیلاـعتم و  تمکح  اـّما  دـننک  یم  دود  قشع  شتآ  رد  ار  لـقع  .دـنناد  یم 

.؟ .ارچ تسا ، ییوطسرا » هفسلف  قطنم و   » هلیسو هب  نایفوص  هناقشاع  ياهراعش 

مهوت و هب  موکحم  ار  تاینیع  دـناد و  یم  لیـصا  ار  ینهذ  يایاضق  اردـص  هک  تسا  نیا  هلأسم  نیا  رد  اردـص  ناـیفوص و  ناـیم  قرف 
ینیع عورـشمان )  ) هجیتن دوش و  یم  لیکـشت  ینهذ  يایاضق  زا  هک  ینیهارب  ینهذ و  تالقعت  اب  يراک  هن  نایفوص  اّما  دـنک ؛ یم  لایخ 

.دنناد یم  نیب  وچ  ار  يو  یلالدتسا  ياپ  موکحم و  ار  ییاردص  لقع  ًاساسا  .ینیع  يایاضق  ینیع و  تالقعت  اب  هن  دنراد و  دهد  یم 

یتشآ عماج و  هن  تسا و  ءاشم  قارـشا و  هدنهد  یتشآ  عماج و  تسا ) فورعم  هک  روط  نآ   ) هن هیلاعتم  تمکح  اردص و  تقیقح  رد 
.تسا هناگیب  ًالماک  اتراهچ ) ره  زا   ) ود ره  زا  شا  هیلاعتم  تمکحو  وا  لب  تسا  لقعت ) اب  قشع   ) هفسلف اب  فوصت  هدنهد 

زا يا  هرذ  دنتـسه و  ادخ  همه  همه و  ملـصف  معون و  مسنج ، متیهام ، مدوجو ، ینعی  هَّللا » ّالا  یتّبج  یفام  : » دـیوگ یم  هک  یفوص  نآ 
ضرف لیـصا  ریغ  يرابتعا و  ار  تایعقاو  زا  یخرب  ادتبا  اردص  .دناد  یم  ادخ  ار  تاینهذ  تایعقاو و  همه  وا  دـیآ  یمن  نییاپ  دـح  نیا 

.دمان یم  ادخ  ار  نآ  هدرک و  لیدبت  لیصا  کی  هب  ار  اه  لیصا  اهنت  هاگنآ  دنک ، یم 

هب هدرک و  لزنت  هیـشرع  رد  نکیل  هدش ؛ لئاق  دوجوم  تدـحو  هب  هداد و  ار  هَّللا » ّالا  یتّبج  یف  ام   » راعـش نامه  رافـسا  رد  اردـص  هتبلا 
.تسا هدیسر  دوجو  تدحو 

ریبعت دوجولا » هقیقح ،  » نآ زا  اردص  هک  دوجولا -  فرص  هن  دراد ، لصف  هن  دراد ، عون  هن  دراد ، سنج  هن  دنوادخ  مود : ییاهن  هجیتن 
.مناد یمن  تسیچ ؟ سپ  .تسا  دنک -  یم 
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هلأسم نیلوا  رد  اردص  .تسه  يدایز  ياه  مناد  یمن  هیلاعتم  تمکح  دوخ  رد  یلو  دوش ! یمن  باوج  هک  مناد  یمن  دوش  هتفگ  دیاش 
: تسا هدرک  حیرصت  مناد  یمن  ود  هب  هلمج  نیمه  رد  یلاعت » هتاذک  هنکلا  هلوهجم  يرخا  هدحو  هتدحو  : » دیوگ یم  هیشرع  باتک  زا 

.مناد یمن  ار  ادخ  تاذ  هنکو  مناد  یمن  ار  ادخ  تدحو  هنک 

ناویح ناسنا و  اوه و  بارت و  رجح و  رجـش و  همه  میور  یم  مینک  یمن  ار  راک  نیا  لوا  زا  ارچ  مییوگب  مناد  یمن  تسانب  هک  نونکا 
نآ مینک  یم  راکنا  ار  تاملـسم  تاـیعقاو و  همه  مینک  یم  مکح  دوجوم  تدـحو  هب  لـب  دوجو  تدـحو  هب  مینک و  یم  ادـخ  ار  ...و 

.؟ میراد هدننک  فرحنم  رارصا  نیا  هب  يرابجا  هچ  میسر ؛ یم  مناد  یمن  هب  رخآ  رد  تقو 

جیاتن نام  لقع  هلیسو  هب  هدش و  نادرگرـس  نینچ  نیا  میورب  شیپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  زا  رتارف  نآرق و  زا  رتارف  هک  یتقو 
.درادن هار  اج  نادب  لقع  مناد ، یمن  مییوگ : یم  میسر و  یم  لقع » لیطعت   » هب زاب  لاح  نیع  رد  میریگ  یم  ینالقع  دض 

یمن عناق  شلاثما  و  ءایـشالاک » یـش ء ال   » ياه ثیدـح  هب  زین  ناش و  لاـثما  و  یـش ء(1) « هلثمک  سیل   » هیآ هب  دـیحوت ، هروس  هب  ارچ 
رمک مـینک و  یمن  هدنـسب   » (2) هقرافمب یـش ء ال  لک  ریغو  هنراقمب  ـال  یـش ء  لـک  عم   » مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  نخـس  هب  میوش ؟

زیچ همه  زا  ریغ  تنراقم و  نودـب  دـشاب  زیچ  همه  اب  ادـخ   » دوش یم  هنوگچ  مییوگ  یم  اریز  میورب ؛ نآ  زا  رتارف  ات  میدـنب  یم  تمه 
یم هطسفس  هب  هجیتن  رد  میسرب  هلأسم  هنک  هب  میورب و  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  رتالاب  میهاوخ  یم  هاگنآ  تقرافم ؟» نودب  دشاب 

.میسر یم  لقع  لیطعت  دیدحت و  مناد و  یمن  هب  زاب  اه  هطسفس  شریذپ  زا  سپ  هک  نیا  تفگش  میسر و 

ادخ دروم  رد  ار  تاقولخم  تانئاک و  نیناوق  هک  تسا  مایپ  نیا  يایوگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هلمج  ود  نیا  ساسا  هک  یلاح  رد 
.دیزادرپن ادخ  دوجو  لیلحت  هب  تسا  تاقولخم  رد  شواک  اهنت  شناوت  تیلؤسم و  هک  لقع  هلیسو  هب  دینکن و  يراج 

.11 يروش /  - 1
.لوا هبطخ  هغالبلا ، جهن  - 2
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یم وا  تسین ؟ -  لیلحت  لباق  ام  لقع  يارب  تقرافم  نودب  تیریغ  تنراقم و  نودب  تیعم  هک  درادن  هجوت  شدوخ  نخـس  هب  وا  رگم 
.دیورن رتشیپ  دینک و  فقوت  اج  نیمه  دیوگ 

.تسا ءایشا  یعقاو  یقیقح و  ترثک  ددعت و  نخس  نیا  همزال  یش ء ،» لک  عم  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.تسا دوجو  ترثک  دوجو و  ددعت  راکنا  نخس  نیا  یش ء ،» لک  نیع  : » دیوگ یم  اردص 

.تنراقم نودب  تیعم  هنراقمب » ال  : » دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هب هبلاس  هیـضق  سپ  تسین  يزیچ  وا  زا  ریغ  .دوش  نراقم  يزیچ  هچ  اب  دحاو  دوجو  اریز  ًالـصا » هنراقملل  ینعم  ال  : » دیوگ یم  اردـص 
.دشاب یتنراقم  ات  تسین  یتّیعم  دشاب و  ّتیعم  ات  تسین  یتّیئود  ًاساسا  تسا  عوضوم  يافتنا 

.ء یش  لک  ریغ  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.ء یش  لک  نیع  دیوگ : یم  اردص 

.هقرافمب ال  دیوگ : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دشاب یتقرافم  ات  تسین  یتیریغ  دیوگ : یم  اردص 

.ءایشالا ءاشنَا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

تیلعف  » دـنوادخ تاذ  لعفلاب » هتاذ   » هک ارچ  درادـن ؛ ار  داجیا  ءاشنا و  ناوت  وا  لب  هدرکن  ءاـشنا  ار  يزیچ  اـهنت  هن  دـیوگ : یم  اردـص 
دناوت یمن  وا  یتح  دوش  رداص »  » وا زا  يزیچ  دوش  ردـصم »  » دـناوت یم  اهنت  درادـن  ار  يراک  چـیه  ناوت  ضحم  تیلعف  تسا  ضحم »

(1) ». لوا رودصم   » هن دنراذگ  یم  لوا » رداص   » ار نآ  مان  تهج  نیمه  هب  .دنک  رداص  دوخ  زا  ار  يزیچ 

(2) .هلبق ناک  یش ء  نم  ءایشالا ال  أشنا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

لصا هدوجو  ّنا   » دیوگ یم  .دنا  هدش  رداص  ادخ  دوخ  زا  ءایشا   (3) هسفن وه  یشلا ء  اذهو  یش ء  نم  ُءایشالا  ءاشن  دیوگ : یم  اردص 
درادـن زین  ار  ندرک  رداص  ناوت  یتح  هک  يردـصم  اریز  أـشنُم .»  » و دَـجوم »  » هن دنتـسه  وا  دوجو  عرف  تادوجو  سپ  » (4) تادوجولا

.دنشاب وا  ياه  هخاش  اه و  عرف  رگید  تادوجوم  هک  ندوب » لصا   » زج درادن  يا  هراچ 

هب وطسرا  رظن  رد  ادخ  : » دسیون یم  وا  دوش  یم  عقاو  تنارود  لیو  لثم  يدارفا  هرخسم  دروم  وطـسرا  يادخ  هک  دوش  یم  نینچو  - 1
دننک و یمن  يراک  دوخ  هک  تسا  یناهاشداپ  هیبش  وطسرا  يادخ  هراچ  یب  ...صخش  کی  هب  ات  دراد  تهابـش  رتشیب  یـسیطانغم  هوق 
زا يا  هنومن  وطـسرا  يادـخ  .تموکح ...» هن  دـنک  یم  تنطلـس  هک  یهاشداپ   » دنراپـس یم  دوخ  لامع  ناـیرابرد و  تسد  هب  ار  همه 
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هنومن وطـسرا  يادخ  .درک  نآ  يادـف  ار  ادـخ  تاذ  روصت  هک  تشاد  تسود  يردـق  هب  ار  هدـهاشم  فوسلیف  نیا  اریز  تسوا ؛ دوخ 
هفسلف ص 69. خیرات  ...تسا » هدیمل  دوخ  شرع  رب  شوج  بنج و  یب  مارآ و  تسوا  دوخ  زا  یلماک 

همه قلاخ  دنوادخ  ...ناک : یش ٍء  نم  ءایشالا ال  قلاخ  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  ( » 1 رگید : ثیداحا  .لوا  هبطخ  هغالبلا ، جهن  - 2
یش نمف  یش ٍء  عناص  ّلک  نَا  مالسلا ...  هیلع  نسحلا  یبا  نع  ( 2 153 یفاک ج 1 ص 154 -  لوصا  ...هیام » هدام و  نودب  تسا  زیچ 

فیطل قلاخ  يادخ  یلو  دزاس  يا  هدااچ  یبم  زا  دزاس  يزیچ  سکره  یش ٍء : نم  عنصو ال  قلخ  لیلجلا  فیطللا  ُقلاخلا  هَّللاو  عنـص  ٍء 
هیلع نینموملا  ریما  نع  مالـسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  نع  ( 3 یفاک ج 1 ص 162 . لوصا  .هدوبن » يا  هداـم  زا  شعنـص  تقلخ و  راوگرزب 

هک یسکره  ...قلخ : ام  عنص  یش ء  نم  هَّللاو ال  عنص  یش ٍء  نمف  یش ٍء  عناص  لک  ...قلخ  یش ٍء  نم  الو  ناک  یش ٍء  نم  ال  مالسلا ... 
یفاک ج 1 ص 183 لوصا  .تسا » هتخاس  هدام  یب  ادخ  دزاس و  يا  هدام  زا  ار  نآ  دزاس  يزیچ 

رد ...ءاـمعلا .» هل  لاـقی  يذـلا  طـسبنملا  دوجوملا  وه  ...یبـجاولا  دوجولا  نم  أـشن  اـم  لوا  : » ص 231 رافـسا ج 2  تراـبع  نیع  - 3
رداص نیمه  سپـس  دنتـسه  ینعم  کی  هب  ودره  دوش و  یم  ریبعت  لوا » یـشان ء   » هب لوا » رداص   » زا یهاگ  هیلاعتم  تمکح  حالطـصا 

هب الاب  ترابع  ردٍء  .دوش  یم  هدـیمان  هینادـحولا » هرـضح   » و عمجلا » هیدـحا  هرـضح  «، » قیاقحلا هقیقح  «، » عمجلا هبترم  «، » ءاـمع  » لوا
ینعم ره  اب  فرح  نیا  ینعم  دـنک ؟ یمن  هجوت  فرح  نیا  ینعم  هب  راوگرزب  هلأتم  میکح  ایآ  دـینک  هجوت  هیوشن -  نم  نِم - »  » فرح

طیـسب دوجو  کی  زا  وشن  رودص و  .تسادخ  دوجو  ندوب  بکرم  نآ ، همزال  تسا و  هتفرگ  مزال  ار  دـنوادخ  هیزجت  لیوأت ، ره  ای  و 
دِجُوی دحاولا  نکل  ًاریثک  وا  ناک  ًادحاو  یش ء  هنم  ردصی  دحاولا ال  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف  تسا ؟ نکمم  هنوگچ 

.ًاریثک وا  ًادحاو  ءایشالا  یِشُنیو ء 
.لّوا هلأسم  هیشرع  دینک : عوجر  .. 10 - 4
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مالسلا هیلع  یلع  تمکح  دناوت  یم  شتمکح  هن  دشاب و  مالـسلا  هیلع  یلع  قطنم  دناوت  یم  یـسانشادخ  رد  هیلاعتم  تمکح  قطنم  هن 
.دشاب مالسلا  هیلع  یلع  يادخ  دناوت  یم  شیادخ  هن  دشاب و 

.دحا هَّللاوه  دیوگ : یم  نآرق 

هب دندش  دحاو  کی و  ءایشالا » لک   » هک هاگ  نآ  میرادن و  يزیچ  ءایـشا » همه   » زا ریغ  نوچ  (1) و  .ءایشالا لک  وه  دیوگ : یم  اردص 
تـسا مدع »  » اهنت هدش  یفن  ادخ  زا  هچنآ  تروص  نیا  رد  .دحاو  بلاق  رد  ءایـشا  همه  ندرک  عمج  ینعی  دـیحوت  .میـسر  یم  دـیحوت 

.تسا مدع  دوجو و  زرم  ّدح و  نامه  دیحوت  لب  دوش  حرطم  اهدوجو  نایم  هک  تسین  يا  هلوقم  دیحوت 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تسین  مولعم  .تانم  تال و  روط  نیمه  تسادخ  مه  وا  سپ  مدـع ، هن  تسا  دوجوم  کی  لبه  تب 
ادخ ار  یش  دنچ  ای  کی  اهنت  تسناد  یمن  ادخ  ار  ءایـشا  همه  هک  دوب  نیا  لهجوبا  ریـصقت  دوب  هدش  ریگرد  هکم  ناتـسرپ  تب  اب  ارچ 

.تسا ادخ  مه  نآ  تسا  دوجوم  مه  يدنه  واگ  تسناد  یم 

.تسا ءایشا  همه  هب  تیهولا  ياطعا  لب  تسین  يدنه  واگ  لبه و  زا  تیهولا  بلس  زا  ترابع  دیحوت  سپ 

: يرتسبش دومحم  خیش  هتفگ ، نخس  مه  اردص  زا  رت  هنادرم  وا  هک  تسه  رگید  درم  کی 

تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  یتسنادب  تسیچ  تب  هک  یتسناد  رگ ب- ناملسم 

الام  » لیوات دـننک  یم  لیوأت  ار  ناـگرزب  نیا  نانخـس  دـننک و  یم  لحمـضم  ثول و  ار  یگنادرم  هنوگ  نیا  ناوریپ ، یخرب  هک  فیح 
«. هبحاص یضری 

رد ینمض  ثحبم  کی  لصف و  ود  مامت  رارـصا  اب  هک  ج 6 ص 368 -  ًاددجم : زین  زین ج 6 ص 110 و  جرافسا 2 ص 280 و   1 - 1
.تسا هدرک  ثحب  عوضوم  نیا 
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(1) .دمّصلا هَّللا  دیوگ : یم  نآرق 

.دنتسه ادخ  اهدمص  ریغ  همه  دیوگ : یم  اردص 

.دلی مل  دیوگ : یم  نآرق 

.تسا ردصم »  » وا دیوگ : یم  اردص 

؟ تسه دلی » یش ء   » و ردصم »  » نایم قرف  ایآ 

.دلُوی مل  دیوگ : یم  نآرق 

.دنتسه ادخ  اهدلُوی  همه  دیوگ : یم  اردص 

.دحا ًاوفک  هل  نکی  ملو  دیوگ : یم  نآرق 

« لصا  » اه هدو  .تارابتعا  تایهاملاو  تایهاملل  هرثکلا  اّمناو  .هَّللا  دوجو  نیع  داحالا  نم  لک  دوجوو  داحآلا  دوجو  دیوگ : یم  اردص 
رد ثیدـح  هیآ و  زا  هچنآ  درادـن  دوجو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هیلاعتم و  تمکح  نایم  يا  يراـگزاس  چـیه  ًاـساسا  .رگید 

.ناشدوخ دصاقم  فادها و  رب  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  مادختسا  هدمآ ، هیشرع  رافسا و  هلمج  نآ  زا  یئوطسرا  نوتم 

نیا رد  دوب و  نینچ  شاک  يا  .دننک  یم  لیوات  ناشدوخ  رظن  قباطم  ار  ثیدـح  نآرق و  اردـص  هلمج  نآ  زا  ناییوطـسرا  دـنیوگ  یم 
نآرق و لب  دـنا  هدرکن  هدنـسب  لیوات  هب  زگره  نانآ  .دـش  یم  هتـساک  هابتـشا ، ینیگمهـسو  لکـشم  یگرزب  زا  يا  هزادـنا  اـت  تروص 

.دننک تمدخ  ناش  يارب  هک  دنا  هدرک  روبجم  ار  اه  نآ  لماک  یفاصنا  یباب  هتفرگ و  مادختسا  زیمهم  ریز  ار  ثیدح 

یثیدح تامدـقم  زا  ینآرق و  دـض  هجیتن  ینآرق  تامدـقم  زا  هاگنآ  هتفرگ  همدـقم  ناونع  هب  لیوات  نودـب  ار  ثیدـح  نآرق و  یهاگ 
.دنا هتفرگ  ثیدح  دض  هجیتن 

« ثیدح نآرق و  ندیـشک  تمدـخ  هب   » نیا رد  .دنتـشادن  ثیدـح  نآرق و  اب  يراک  دـنتفر و  یم  ار  ناشدوخ  هار  تارـضح  شاک  يا 
.تسا هتفر  همه  زا  رتارف  همه و  زا  شیب  اردص 

تسد تسا : مزال  ریز  مهم  هتکن  هب  هجوت  دیخرچ  یم  نهذ  نیع و  روحم  هب  هک  ثحبم  نیا  لیمکت  رد  لقع :»  » و نهذ »  » نایم هابتـشا 
زیچ ار  نهذ  زیچ و  کی  ار  لقع  تاحالطـصا ، حرـش  اه و  هلوقم  فیرعت  ماقم  رد  هیلاعتم  تمکح  یئوطـسرا و  هفـسلف  ناراک  ردـنا 
ناس نیدب  دـنرادنپ  یم  یعقاو » یلقع  كردـُم   » ار ینهذ  مهوت  روصت و  ره  هاگآدوخان  روطب  يدایز  دراوم  رد  اّما  .دـنناد  یم  رگید 

دوجو نایم  زرم  دریگ و  یم  باتـش  ینکـشزرم  نیا  هجیتن ، رد  دور و  یم  نیب  زا  ینهذ  ینـالقع  یـش ء  اـب  ینهذ  موهوم  زرم  دـح و 
نانآ یـسانش  تخانـش  رد  یتخانـش  ناور  هلوقم  نیا  .درب و  یم  نیب  زا  ار  دراد  یجراخ  قباطم  هک  يا  ینهذ  دوجو  اـب  ضحم  ینهذ 
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.دروخ یم  مشچ  هب  ًالماک 

ثحب ناـسناو » ناـهج  نییبـت   » دـینک عوجر  .تروص  ود  ره  هب  دـنا  هدرک  ریـسفت  همئا  هک  يا  ینعم  اـی  هناـیماع  ینعم  هب  دمـص   1 - 1
.یسانشادخ
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ییوطسرا هفسلف  مسیلاربیل و 

ناسنا : " تسا هتفگ  وطـسرا  .دشاب  دقتعم  هعماج " تیـصخش   " هب دـناوت  یمن  دوخ  صاخ  نامزاس  متـسیس و  ربانب  ییوطـسرا  هفـسلف 
هفـسلف نیا  ناملـسم  ناوریپ  زین  یبرغ و  ینانوی ، ناوریپ   (1) .تسا هتفگن  هعماج  تیـصخش  دروم  رد  ینخـس  اّما  تسا  عبطلاب " یندم 

.دنا هدادن  عوضوم  نیا  هب  یتیمها 

یگدـنز نـیا  رد  وا  تداعـس  تـسا و  یعاـمتجا  ناوـیح  ناـسنا  اریز  تـسا ؛ يرورـض  يرما  تموـکح   "... دراد هدـیقع  وطــسرا  - 1
هب دشاب و  وطـسرا  زا  دیاش  تسا " عبطلاب  یندم  ناسنا   " هک هلمج  نیا  . " یمالسا ص 73 ناهج  رد  هفـسلف  خیرات  ..تسا " یعامتجا 

تسان هدش  هدیرفآ  یعامتجا  یگدنز  هب  جاتحم  تعیبط  رد  ناسنا  دیوگ ] یم  انیس  یلعوب   ... ] یمیدق رایسب  تسا  يا  هلأسم  لاح  ره 
یمن هدروآرب  شتاـجایتحا  عاـمتجا ، وترپ  رد  زج  هک  تسا  داـیز  ردـق  نآ  ناـسنا  تاـجایتحا  تسا و  يروط  ناـسنا  ناـمتخاس  ینعی 

يرهطم ج 7 ص 119 و 120. دیهش  راثآ  هعومجم  ...دوش "
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.تسا هدش  حرطم  ایند  یملع  لفاحم  رد  دیآ  یم  رامش  هب  ناوج  مولع  زا  هک  یسانش " هعماج   " شناد شیادیپ  اب  عوضوم  نیا 

: مدروآ یم  لاـثم  ار  بـالقنا  يزوریپ  لوا  ههد  رد  ناریا  هعماـج  هلأـسم ، نـیا  حیـضوت  تـهج  رد  نایوجـشناد  اـه و  هـبلط  يارب  نـم 
تیمکاح هیلع  رب  همه  همه و  ...و  يدرف  ياه  تاقالم  رد  یسکات  سوبوتا ، لخاد  ینپوک ، سانجا  فص  رد  مدرم  مینک  یم  هدهاشم 

یم ناور  هاگشناد  فرط  هب  يوس  ره  زا  مدرم  لیس  سدق  زور  ندیسر  اب  رگید  بناج  زا  تسا  یتیاضران  راهظا  اج  همه  دننز  یم  قن 
.دوش

نیا نز  قن  مدرم  نیا  نایم  رد  دـننک : یم  بجعت  دنتـسه و  اه  نز  قن  نآ  زا  ریغ  مدرم  لیـس  نیا  هک  دـننک  یم  نامگ  ناراـگنا  هداـس 
!؟! تسا هدوب  تیمکاح  رادفرط  یضار و  مدرم  همه 

نآ اریز  تسین ؛ بجعت  ياج  رگید و  سک  هن  دنتـسه  اه  نز  قن  نامه  نانیا  هک  دوش  یم  مولعم  هناسانـش  هعماج  شنیب  دـید و  اب  اـّما 
یعامتجا و حور  دزاس ، یم  ناور  هاگشناد  يوس  هب  ار  تیعمج  لیس  هک  نیا  تسا و  يدرف  تیـصخش  يدرف و  حور  دنز  یم  قن  هک 

.تسا تیمکاح  نابیتشپ  هعماج  تیصخش  تسا و  یضاران  تیمکاح  زا  يدرف  تیصخش  .تسا  هعماج  تیصخش 

: مود لاثم 

مدرم دسرپ : یم  وا  زا  دـنک و  یم  تاقالم  فورعم  رعاش  قدزرف ، اب  اه  لزنم  زا  یکی  رد  قارع و  ریـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
؟ يدید هنوگچ  نم  هب  تبسن  ار  هفوک 

.تسا وترب  اهریشمش  تسوت و  اب  اه  لد  دیوگ : یم  قدزرف 

وت يور  هب  دارفا  نامه  دتفیب  هار  یماظن  یتکرح  رگا  اّما  دـنراد ؛ یم  تسود  ار  وت  دـنراد و  رواب  وت  تیناقح  هب  دارفا  کت  کت  ینعی 
سح اب  مک  تسد  هک  تسا  مولعم  اّما  هتشاد  ییانشآ  یناسنا  مولع  تایلک  اب  رادقم  هچ  قدزرف  میناد  یمن  ام  .دیشک  دنهاوخ  ریشمش 

.دوب هدرک  ساسحا  ار  تقیقح  نیا  دوخ  هنارعاش 

گرزب و لصا  نیا  دـهد  یم  ناشن  قدزرف -  نخـس  دـییات  زا  یکاح  راد و  ینعم  توکـس  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  لمعلا  سکع 
حور هدوب و  نیسح  ماما  رادفرط  دارفا ، يدرف  بلق  حور و  ینعی  تسا  حیحص  تسرد و  هدمآرد ، رعاش  کی  نابز  زا  هک  یملع  مهم 

.ناشیا فلاخم  هعماج  تیصخش  و 

: موس لاثم 

قح تفالخ  یلع  ای  دنتفگ : یم  دندش ، یم  ور  هبور  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  اجره  هدعاس  ینب  هفیقـس  تعیب  زا  سپ  هنیدم  مدرم  همه 
.دراد یتیمها  هچ  تسایند  بوخ  درک ، ناوت  یم  هچ  دش ، نینچ  اّما  يدوب ؛ تمِس  نیا  يارب  صخش  نیرت  قیال  وت  دوب و  وت 
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.دوب وا  هیلع  رب  هعماج  تیصخش  یلو  دوب ؛ مالسلا  هیلع  یلع  اب  دارفا  يدرف  تیصخش  زین  ارجام  نیا  رد 

هعفاد و تقو  چیه  .داضتم  یهاگ  توافتم و  هبذاج  توافتم و  هعفاد  اب  دارفا  تیصخش  اب  توافتم  یتیـصخش  .دراد  تیـصخش  هعماج 
.دوش یمن  هدوبن و  يواسم  دارفا  تیصخش  هبذاج  هعفاد و  اب  هعماج  تیصخش  هبذاج 

هک تسا  یتموکح  ماظن و  رتمک  سکعلاب و  سکعلاو  دـبای  یم  ماود  دـشاب  قفاوم  نآ  اب  هعماج  تیـصخش  هک  یتموکح  ماـظن و  ره 
.درادن ناکما  ًاساسا  هبناج  ود  قلطم  دییات  دنک و  دییات  یتبسن  هب  ار  وا  هعماج  تیصخش  مه  يدرف و  تیصخش  مه 

قباطم ییاردـص ، بلاق  ییانیـس ، نبا  بلاق  یـساموت ، بلاق  ییایلاتیا ، مر و  بلاق  یمور ، بلاق  یناـنوی ، بلاـق  رد  ییوطـسرا  هفـسلف 
دوخ هنوگ  یضایر  حور  اب  اریز  دشاب ؛ دقتعم  هعماج " تیـصخش   " هب دناوت  یمن  شا ، یفـسلف  ياه  باجیا  دوخ و  یقطنم  ياهاضتقا 

.درادن تسا ، دارفا " عومجم   " نامه هعماج  هک : نیا  رب  مکح  زج  يا  هراچ 

هیآ ساسا  رب  لب  ییوطسرا  هفسلف  ساسا  رب  هن  نکیل  تسا ؛ دقتعم  هعماج  تیـصخش  هب  خیرات " هعماج و   " باتک رد  يرهطم  موحرم 
کی وا  يارب  ییوطـسرا  قطنم  اریز  تسناد ؛ ییوطـسرا  یملع  تیـصخش  کی  ناوت  یمن  زگره  ار  گرزب  درم  نیا  ًاساسا  .ثیدح  و 

رد زین  ناشیا  تیقفوم  دش و  یم  هتفرگ  یمالسا  مولع  تمدخ  هب  بلاق  نیا  رد  هک  دوب  ملع "  " کی ییوطسرا  هفـسلف  و  ملع " قطنم  "

يرادرب هرهب  نیا  هژیو و  یشم  نیا  يایوگ  دهاش  خیرات " هعماج و   " باتک هژیو  هب  وا  راثآ  زا  یلیخ  .تسا  هتفهن  یساسا  لصا  نیمه 
یم هک  اج  نآ  دننام  تسا  هداد  اوتف  ییوطـسرا  هفـسلف  میقتـسم  جیاتن  هب  يدراوم  رد  هچرگ  .تسا  هفـسلف  قطنم و  نیا  زا  ناشیا  هژیو 

(1) ". تسا ءاقبلا  هیناحور  ثودحلا و  هینامسج  حور  : " دیوگ

هراومه زین  شیاقب  هک  تسا  فیطل  ِمسج  تسا ، ناکم -  نامز و  لومشم  فیطل - " مسج   " حور مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد 
چیه مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  شنیب  رد  تشگ  نایب  رتشیپ  هک  روط  ناـمه  اریز  تسا ؛ تفاـطل  تطاـسب و  رد  لاـمک  جرادـم  ریـس  رد 

هینامـسج ءادـتبا  هاوـخ  تسا  دودرم  نـب  خـیب و  زا  ییوطـسرا " تادرجم   " تـسین و ناـکم  ناـمز و  زا  غراـف  دـنوادخ  زا  ریغ  يزیچ 
.دنشاب ءاقبلا  درجتم  ثودحلا و  دّرجتم  هاوخ  دنسرب و  درجت  هب  سپس  دنشاب و  ثودحلا 

ًءاـقب ًاثودـح و  ار  سفن  شناوریپ  وطـسرا و  یلو  هدوب  دوجوم  ندـب  قلخ  زا  لـبق  هک  دوب  يدرجم  رهوج  سفن  نوطـالفا ، رظن  زا  - 1
هک ءافرع  یخرب  زا  ماهلا  اب  اردـص  هک  نیا  ات  دوب  هتفای  مات  لوبق  یمالـسا  هرود  هفـسالف  نایم  رد  هدـیقع  نیا  دنتـسناد و  یم  یناحور 

تخاس نهربم  يرهوج  تکرح  اب  ار  نآ  هدرک  هفسلف  دراو  ار  هیرظن  نیا  دنتـسناد ، یم  ءاقبلا  هیناحور  ثودحلا و  هینامـسج  ار  سفن 
.دندرک لوبق  ار  حور  ندوب  ءاقبلا  هیناحور  ثودحلا و  هینامسج  وا  زا  دعب  هیلاعتم  تمکح  عبات  هفسالف  و 
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یم لیدـبت  ءاقبلا ، دّرجتم  ینعی  ءاقبلا " هیناحور   " هب ًادـعب  هک  ثودـحلا " هینامـسج   " نیا هک  تسا  نیا  هیلاعتم  تمکح  تاراختفا  زا 
.دوش یم  هیجوت  نییبت و  تسا -  نآ  فشاک  اردص  هک  يرهوج - " تکرح   " هلیسو هب  دوش 

.دش دهاوخ  هتخادرپ  هلأسم  نیا  هب  يدعب  شخب  رد 

رب شیوخ و  هعماج " خیرات و   " باتک رد  يدزی  حابـصم  ياقآ  بانج  مرتحم  دنمـشناد  تسا  هدرک  ثحب  هتـسیاش  قح و  هب  ابیز ، هچ 
.تسین نآ  زا  شیب  يزیچ  تسا و  دارفا " عومجم  يواسم  هعماج   " هک تسا  هدرک  تباث  نآ ، قطنم  ییوطسرا و  هفسلف  لوصا  ساسا 

.دهدب رظن  دناوت  یمن  نیا  زا  ریغ  یئوطسرا  هفسلف  و 

.تسا دارفا  عومجم  زا  ریغ  يزیچ  هعماج  هک  دنهد  یم  حیضوت  یـسانش ، هعماج  مانب  ناراذگ  ناینب  زا  میکرود  لیما  تنک و  تسوگا 
تیعقاو و یـش  نآ  دنزاس  یم  ار  يا  یـش  هدش و  عمج  مه  اب  لوکلوم  يدادعت  یتقو  هک  روط  نامه  دنز : یم  لاثم  ًاحیرـص  میکرود 

نیمه دوب ، اهنآ  ّفلوم  ریغ  عومجم  کت و  کت  رد  هک  تسا  ییاه  یگ  هژیو  تیعقاو و  زا  ریغ  هک  دوش  یم  اراد  ار  ییاـه  یگ  هژیو 
.تسا دارفا  عومجم  زا  ریغ  هعماج  زین  روط 

هعماج رد  دنوش و  یم  بیکرت  مه  اب  اه  لوکلوم  رکیپ  اج  نآ  رد  تسه  توافت  هعماج  عمج  الاب و  لاثم  نایم  هچرگ  میکرود  رظن  هب 
نآ هعماـج  تیوضع  رد  شیوخ و  تیدرف  رد  دارفا  تیـصخش  نکیل  دوش ؛ یمن  طوـلخم  بیکرت و  رگید  درف  اـب  يدرف  چـیه  دوـجو 

، هژیو راـثآ  هک  یتیـصخش  .دـندروآ  یم  دوجو  هب  ار  هعماـج  تیـصخش  هدـش و  بیکرت  مه  اـب  یعون  هب  هک  دوش  یم  تواـفتم  ردـق 
.دوش یم  زین  ضقانتم  یهاگ  دراد و  قرف  دارفا  تیصخش  اب  ًالماک  نآ  ياه  هبذاج  اه و  هعفاد  اهاضتقا ،

: مینک گنرد  عوضوم  نیا  رد  یمک  تسا  رتهب 

: دنیوگ یم  ناشدوخ  هنوگ  یضایر  قطنم  حور  اب  هعماج " تیصخش  مدع   " تابثا ماقم  رد  ناییوطسرا 

.چیه يواسم  دارفا  ياهنم  هعماج 

.تسین دارفا  کت  کت  تیصخش  عومجم  زا  ریغ  يزیچ  هعماج  نیاربانب 

یم یعامتجا  یگدـنز  هب  دـنریگ و  یم  رارق  مه  رانک  رد  اه  یطاعت  اهزاین ، اـهراتفر ، رد  دارفا  هک  یماـگنه  دـیوگ : یم  میکرود  اـّما 
هبذاج و اهاضتقا و  هک  هعماج " تیـصخش   " مان هب  دـنک  یم  داجیا  یعقاو  تیـصخش  کی  ناش  یطاعتم  طبترم و  هعومجم  دـنزادرپ ،

.تسا داضتم  ًانایحا  توافتم و  ًالماک  دارفا  يدرف  ياه  هبذاج  اه و  هعفاد  اهاضتقا و  اب  نآ  هعفاد 

متسیس اب  لصا  نیا  هطبار  زین  یتآ  ياهرطـس  رد  تسا و  دقتعم  هعماج  تیـصخش  هب  زین  هعیـش  بتکم  هک  میدید  شیپ  ياهرطـس  رد 
.دش دهاوخ  نایب  مالسا  یقوقح 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


کی بیکرت  دـننام  یتعنـص  بیکرت  هن  تسین  بیکرت "  " هعماـج دارفا  ندوب  مه  راـنک  رد  داد : باوج  شـسرپ  کـی  هب  دـیاب  کـنیا 
هب ار  یلوکلوم  دـنناوتب  ازجا  هک  ییامیـش  بیکرت  هن  دروایب و  دوجو  هب  ار  روتوم  مان  هب  يزیچ  دـناوتب  اـت  فلتخم ، تاـعطق  زا  روتوم 

کی هدـش  بیکرت  مه  اـب  دارفا  تیـصخش  هک  تسا  نیا  دارم  رگا  .دـنوش و  یمن  بیکرت  مه  اـب  دارفا  رکیپ  مـسج و  .دـنروآ  دوـجو 
؟ - ؟ تساجک وک ؟ دیهد  ناشن  ار  بکرم  تیصخش  نآ  ًافطل  دنروآ  یم  دوجو  هب  هعماج  يارب  تیصخش 
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؛ تسا ملـسم  نآ  ندوب  ینعی  تسا  ام " ینعمب   " نآ ندوب  تسه و  دوجو  نیا  دنیوگ : یم  طبار " دوجو   " هرابرد ناییوطـسرا  خـساپ :
.درادن تیهام  طبار  دوجو  تسا و  لوهجم  ام  يارب  نآ  یگنوگچ  نکیل 

، رت سوسحم  هعماج  تیـصخش  دوجو  هک  هتبلا  دـصو  ام " ینعمب   " نکیل دراد ؛ دوجو  تسه و  هعماـج  تیـصخش  مییوگ  یم  زین  اـم 
.تسا طبار " دوجو   " زا رت  مّلسم  رتدوهشم و 

میکرود لیما  هک  یتیهام  اب  ار  هعماج  تیصخش  اه  تسیرـسنپسا  هژیو  هب  مسیلاربیل -  ناراذگ  ناینب  اه -  تسیرپوپ  اه ، تسیربو  رگا 
يارب يا  هناهب  چیه  دنراد ، رواب  طبار " دوجو   " هب هک  ناییوطـسرا  اّما  دنـشاب ؛ روذعم  ناشدوخ  رظن  رد  دیاش  دنریذپ  یمن  دیوگ  یم 

ریغ هک  تسا  ناش  هفـسلف  قطنم و  ندوب  ینهذ  نامه  دنک  یم  راداو  راکنا  نیا  هب  ار  نانآ  هک  يزیچ  .دنرادن  هعماج  تیـصخش  راکنا 
تایعقاو هصرع  هب  یـسانش  نهذ  ملع  نف و  کی  نداد  يرّـست  حیحـصان  راثآ  زا  رگید  یکی  نیا  تسا و  هدش  یـشک  هلول  فطعنم و 

.تسا

؛ دنریذپب یتحار  هب  ار  نآ  دـنناوت  یم  نانآ  اذـل  تسا و  ضحم  ینهذ  عازتنا  کی  رخآ  تسد  ضحم و  ینهذ  سح  کی  طبار  دوجو 
ءاشنم تسا و  لاعف  هظحل  ره  زور و  ره  خـیرات  ياـه  بیـشن  زارف و  رد  هّرمزور و  تاـیعقاو  هصرع  رد  نوچ  هعماـج  تیـصخش  نکیل 

.دنام یم  زاب  نآ  كرد  ناوت  زا  ییوطسرا  شنیب  اذل  تسا  میظع  راثآ 

مان هب  يزیچ  .دـهد  یم  قوس  تاینهذ  يوس  هب  ار  تاینیع  هشیمه  یـش  ره  دروم  رد  هلأسم و  ره  رد  اـج و  همه  رد  ییوطـسرا  هفـسلف 
، دوش یمن  هدـید  يرهاظ  مشچ  اب  نآ " بیکرت   " اهنت تسا و  سوسحم  دوهـشم و  نآ  ره  هظحل و  ره  نآ  راثآ  هک  هعماج  تیـصخش 

.دریگ یم  رارق  نانآ  راکنا  دروم 

دناوت یمن  زگره  دـنا -  هداد  شزاس  ءاشم  اب  ار  قارـشا  ود  ره  هک  شیوخ -  ییاردـص  یـساموت و  بلاق  رد  یتح  ییوطـسرا  هفـسلف 
یمن تسین و  موسرم ، یئوطسرا  ناهرب  هماقا  لباق  هجو  چیه  هب  دوهشم و  هن  تسا و  سوملم  هن  هک  یبیکرت  .دریذپب  ار  یبیکرت  نینچ 

تیـصخش  " ماـن هب  يزیچ  ییوطـسرا  یـسانشدوجو  متـسیس  رد  رگید : ناـیب  هب  .درک  تاـبثا  ار  لاور  نآ  اـب  يدوجو "  " نینچ ناوـت 
یفسلف نوتم  رد  یـسانش " هعماج   " تهج نیدب  تادرجم و  ریغ  نایم  رد  هن  تادرجم و  نایم  رد  هن  درادن ؛ دوخ  يارب  ییاج  هعماج "

زا ناییوطسرا  هنرگو  تسین  دوجو  نیا  شریذپ  يارب  ییاج  هفسلف  نیا  یسانشدوجو  متسیس  رد  اریز  تسا  هتـشگن  حرطم  ییوطـسرا 
.دهد یم  داد و  یم  لیکشت  عوضوم  نیمه  ار  ناش  یلمع  تمکح  زا  یشخب  دنا و  هتفگ  نخس  عامتجالا " ملع   " رد میدق 

: تسا ریز  حرش  هب  هعماج  تیصخش  هب  داقتعا  مدع  هجیتن  دنیارف و 

.هعماج هلاصا  مدع  درف و  هلاصا   - 1

.هعماج قوقح  تلاصا  مدع  درف و  قوقح  تلاصا  قوقح : هصرع  رد   - 2

رب هک  تسا  یتیدودحم  موهفم  ینعم و  ره  اب  نوناقره  اریز  درک ؛ زیهرپ  نوناق  بیوصت  زا  دیاب  ناکمالا  یتح  يراذگ : نوناق  رد   - 3
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.دنک یم  دودحم  ار  درف  يدازآ  دوش و  یم  دراو  درف 

.ملع شناد و  هن  دنک  نییعت  یسارکومد  دیاب  ار  هعماج  تشونرس   - 4

قالخا تیاعر  عقوت  رگید  درف  زا  يدرف  رگا  تسا و  هعماج  قوقح  زا  قـالخا  اریز  قـالخا ؛ ندوب  ضحم  يداد  رارق  يراـبتعا و   - 5
.شیوخ يدرف  قح  هن  تسا  شیوخ  یعامتجا  قح  راتساوخ  هعماج  زا  يوضع  هعماج و  هدنیامن  ناونع  هب  دراد  ار 

یلوا هب  مسیلاربیل  هک  هعماج  هلاصا  هب  ای  درف و  هلاصا  هب  داقتعا  ای  دـنراد  هفک  ود  طقف  هلأسم  نیا  رد  فلتخم  ياه  شنیب  اه و  هفـسلف 
ار قح  قوقح و  همه  مسیلاربیل  دناد و  یم  هعماج  لام  اهنت  ار  قح "  " قوقح و همه  مسیسکرام  .تسا  دقتعم  یمود  هب  مسیـسکرام  و 

.دناد یم  درف  لام 

درفلا هلاصا  هن  دیوگ : یم  تسا و  لئاق  هعماج  تیصخش  هب  مه  دهن و  یم  جرا  درف  تیـصخش  هب  مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم 
.نیرمالا نیب  ٌرما  لب  هعماجلا  هلاصا  هن  و 

ِتیصخش هعماج ، مان  هب  يزیچ  هب  یبتکم ) یب  بتکم   ) مسیلاربیل اّما  دندقتعم ؛ هعماج  تیـصخش  هب  تیهام ، لکـش و  ره  اب  اه  بتکم 
هدیقع هعماج  تیصخش  هب  یعون  هب  هک  دنتسه  یناسک  لاربیل  نادنمشیدنا  نایم  رد  هچرگ  دهد  یمن  ار  تلاصا  لقادح  زا  رادروخرب 
تسا مسیئوطسرا  مه  نآ  و  دشاب ) هتشاد  دناوت  یمن   ) درادن رواب  هعماج  تیصخش  هب  هک  تسه  بتکم  کی  اهنت  نایم  نیا  رد  .دنراد 

.دوش یم  مسیلاربیل  ندوب  بتکم  نیع  رد  هک  تسا  مسیئوطسرا  رگید  تاضقانت  زا  نیا  و 
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مـسیلاربیل زج  یهار  گنهرف  هصرع  رد  دـنک  هجوت  رگا  ییوطـسرا  درف  کی  ناهج  زورما  یگنهرف  يا و  هشیدـنا  يرکف ، عاضوا  رد 
اریز دنـسر ؛ یم  دـحاو  رتسب  کـی  هب  هلأـسم  نیا  رد  مسیئوطـسرا  مسیلاربیل و  دـشاب ؛ بتکم  کـی  وریپ  هچرگ  درادـن  دوجو  وا  يارب 

.تسین هنازرو  درخ  تسا ، مدع "  " درادن و دوجو  هک  هعماج  تیصخش  مان  هب  يزیچ  هب  قوقح  ياطعا  تسا  یهیدب 

نیا يارب  هشیدـنا  ملع و  شزرا  میدـق  زا  .تسا  هدرک  ضوع  تدـش  هب  شیخیرات  ریـس  رد  ار  ملع "  " تشونرـس هک  تسا  هلاسم  نیا 
يارب ار  شناد  ملع و  مدرم  .دنک  نییعت  ار  اهدیابن "  " و اهدیاب "  " فیلکت اه " تسه   " دهدب و ار  يژولوئدیا " "، " تخانش  " هک دوب 

.دننکب دیابن  هچ  دننکب و  دیاب  هچ  هک  دنسیونب  هخسن  دوخ  هدنیآ  يارب  نآ  هلیسو  هب  هک  دنتساوخ  یم  نیا 

روحم هب  ناش  تمه  دنتفای و  شیارگ  درفلا " هلاصا   " هب هعماج  تیـصخش  یعون  هب  رواب  نیع  رد  هک  دندش  ادـیپ  ینادنمـشناد  سپس 
نیا رد  شناوریپ و  ربو و  سکام  دننام  يدارفا  هک  نآ  ات  دیشک  یم  ناش  تسب  نب  هب  ضقانت  نیا  اّما  دیخرچ ؛ یم  يدرف  ياه  يدازآ 

.تسا عونمم  یسیون  هخسن  دهد و  یمن  ار  يژولئدیا  تخانش  هک : دنتفاکش  هنوگ  نیدب  ار  تسب  نب  نیا  هراوید  رپوپ ، رخاوا 

: دراد شخب  ود  بتکم  ره 

.تخانش لوصا و  نییبت   - 1

.تخانش لوصا و  ساسا  رب  هخسن )  ) يژولوئدیا نییعت   - 2

ار دوخ  تخانش  مه  تسا  بتکم  کی  مالسا  ار ، دوخ  يژولدیا  مه  دراد و  ار  دوخ  تخانش  مه  تسا  بتکم  کی  مسیـسکرام  ًالثم 
.ار دوخ  يژولوئدیا  مه  دراد و 

یم نییعت  دیابن  دیاب و  دنهد ، یم  يژولوئدیا  هک  نانآ  تفگ : یم  وا  .هن  يژولوئدیا  اّما  يرآ ؛ ملع  هک  درک  مالعا  ًامـسر  ربو  سکام 
ار شراک  دور و  یم  شیپ  هعماج  میتسه  وجشناد  طقف  ام  دهدب  هخسن  دیابن  ملع  .دنا  بیرف  ماوع  ای  دنتـسه  يربمایپ  یعدم  ای  دننک ،

.دمآ شیپ  یطیارش  نانچ  ارچ  دش و  نینچ  ارچ  مییوگ  یم  مییآ و  یم  ام  هاگنآ  دنک  یم 

ییوکـس ملع  هفـسلف و  هصرع  رد  دـیکلپ و  یم  نامز  نآ  ات  ناـنوی  رـصع  زا  هک   ) یـسارکومد يارب  ار  هاـگیاپ  نیرت  مکحم  مسیِربِو ،
.تسا هدرک  ادیپ  يواسم  شزرا  گرزب  دنمشناد  کی  ياراب  یماع  درف  کی  يار  زورما  هک  درک  نیمات  درک ) یمن  ادیپ  دوخ  يارب 

.دهد یم  هعسوت  ناهج  رب  ار  شیوخ  ياهاضتقم  مسیلاربیل  هدش و  هدیشک  نییاپ  فیلکت " نییعت   " یسرک زا  اه  بتکم 

همه اب  دـسر  یم  تدـحو  هب  ییاج  کی  رد  مسیلاربیل  اب  بتکم  کی  یهاگ  هک : تسا  نیا  هشیدـنا  شناد و  هصرع  ياه  یتفگـش  زا 
دح و یب  تیکلام  هب  مسیلاربیل  نآ  لابق  رد  تسا  يداصتقا  مسینومک  هب  دقتعم  مسیسکرام  .دنراد  هک  یساسا  یلوصا و  ياه  ضقانت 

.دنسر یم  یسنج  مسینومک  هب  یسنج  روما  رد  اه  نیا  ود  ره  دراد و  رواب  يدرف  رصح 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


روط نیمه  دنـسر و  یم  درف " تلاصا   " هب ود  ره  تسا  یبتکم  یب  بتکم  يرگید  بتکم و  یکی  هک  نیا  اب  مسیلاربیل  مسییوطـسرا و 
لصا و زا  هک  نانآ  اب  عونمم " يژولوئدـیا   " هیمالعا رد  لاح  نیع  رد  دـنراد  رواـب  هعماـج  تیـصخش  هب  یبرغ  نادنمـشناد  زا  یخرب 

.دنوش یم  زاوآ  مه  دنتسه  لاربیل  ساسا 

شرواب نیع  رد  قالخا "  " زا شتیامح  هلمج  نآ  زا  هعماج و  قوقح  هعماج و  زا  مسیئوطـسرا  دنمـشیدنا  کی  یناب  یتشپ  تیامح و 
.تسا نهپ " شیر  هسوک و   " لثم قادصم  درف ، تلاصا  هب 

ییوطسرا ناهرب  رتسب  زا  مه  قارشا و  رتسب  زا  مه  وا  .هتفگ  نخس  رت  حیرص  رت و  عاجش  نایئوطـسرا  همه  زا  زین  هلأسم  نیا  رد  اردص 
". یقیقح قشع  يارب  تسا  یلپ  يزاجم  قشع  هقیقحلا : هرطنق  زاجملا   " فورعم لوق  هب  هک  دسر  یم  هطقن  نیا  هب 

.تسا مزال  ادخ -  ییابیز - " اشنم   " تخانش يارب  سفن و  لامک  يارب  ییابیز  ره  زا  ییوج  هرهب 

دنک و هظحالم  رافـسا ج 7 ص 171  رد  ار  وا  ترابع  دـناوت  یم  سک  ره  مروایب  اج  نیا  رد  ار  اردـص  ترابع  نیع  مهاوخ  یمن  نم 
(1) .دنک هدهاشم  تعیرش " ندوب  لیصا  ریغ   " و تقیرط " تلاصا   " هب ندیسر  رد  ار  نایئوطسرا  هنایفوص و  قارشا  فالتئا 

.دوب قالخا  زا  يرادساپ  یعدم  یفسلف  بتکم  ره  اردص  زا  شیپ 

زا هک  روطنامه  هلاسر  نیا  رد  هیفوصلا " هعامج  رفک  یف  هیلهاجلا  مانـصالا  رـسک   " مانب دراد  يا  هلاسر  اردص  یندینـش : بلاج و  - 1
رثکاو دـیوگ : یم  نینچ  هدرک  شهوکن  ار  ناـنآ  يزیتـس  شناد  هکنآ  زا  سپ  تسا  هدیـشورخ  ناـیفوص  هب  تخـس  تسادـیپ  شماـن 

بعّللاو وهّللا  تـالآ  هلوازم  ءاـنغلا و  عامتـساو  نادـلولاو  ءاهفـسلا  عـم  همداـنملاو  نادرملاو  ناـیبّصلاب  قذـمّتلاو  بعـالّتلا  یف  هتاـقوا 
لوصولاو ّقحلا  هدهاشمو  هفرعملا  ملع  هیف  ءاقمحلاو  ءاهفّـسلا  نم  عمج  یعّدا  همیظعلا  هیهاّدلاو  هدیدشلا  هفآلا  هذـه  عمو  نارـسخلاو ،

ار هوژپ  شناد  نایفوص  و  یفوص "  " ار زیرگ  شناد  نایفوص  اردـص  .ص  لیذ  راحبلا ، هنیفـس  .يدـحالا  لاـمجلا  هنیاـعمو  برقلا  یلا 
يورابیز و ناـملغ  هب  نتخادرپ   " نیمه يو  .تسا  یفوص  کـی  وا  دوخ  نیعم " گـنهرف   " ّفلوم لوقب  هنرگ  دـمان و  یم  فراـع " "

، يدحالا لامجلا  هنیاعم  برقلا و  یلا  لوصولا  قحلا و  هدـهاشم  هفرعملا و  ملع  فدـه  نامه  يارب  رافـسا  رد  ار  لامج " يذ  نادرما 
". ناسحلا هجوالل  نایتفلاو  ءافرّظلا  قشع  رکذ  یف  لصفلا 19  : " تسا هدرک  زاب  عوضوم  نیا  يارب  یـصوصخم  لصف  .دناد  یم  مزال 

.مورحم نآ  ياه  هرهب  زا  دـنزج و  ياع  تبهوم  نیا  كرد  ناوت  زا  هک  تسا  هدرک  شهوکن  ار  جونز  كرت و  درک ، ناـمدرم  هاـگنآ 
: دسیون یم  تقیرط " هلیسوب  تعیرش  مادهنا   " نیا هیجوت  رد  هحفص 176  شماه  رد  يراوزبس  موحرم  . 179 ج 7 ص 171 -  رافسا ،

لاثم دنچ  هب  سپـس  .دـنناد  یم  زیاج  ار  یهن "  رما و  عامتجا   " هقف لوصا  ملع  حالطـصاب  دـنا و  هدرک  تفایرد  یتصخر  نانیا  دـیاش 
هتفرگ شیپ  رد  هنادنر  لاور  کی  ای  هتشادن و  هقف  لوصا  ملع  زا  یعالطا  يراوزبس  یجاح  ای  دهد  یم  ناشن  ًاقیقد  هک  هتسج  کسمت 

.تسا
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دیناسر اج  نامه  هب  ار  هفـسلف  مه  دیـسر  اردص  هب  تبون  یتقو  دندرک  یم  تقیرط  يادف  ار  تایقالخا  فوصت  ياه  نایرج  زا  یخرب 
نهذ ورملق  زا  هک  یتقو  ییوطسرا  هفسلف  قطنم و  اریز  تسوا ؛ اب  مه  قح  .درک و  لدتـسم  ناهرب  اب  ار  نایفوص  هنوگ  نیا  راکفا  مه  و 

ارچ هک  دیـسرپ  نایئوطـسرا  ریاس  زا  دیاب  درادن  یهار  نیا  زا  ریغ  دـهد  رظن  یعامتجا  ياه  تیعقاو  زین  نیع و  ملاع  رد  دوش و  جراخ 
.دنهد باوج  اه  لاوس  نیا  هب  هک  دنروبجم  اه  نآ  دنتسین ؟ زاوآ  مه  اردص  اب  زین  لیاسم  نیا  رد 

؟ دننک یم  هبناج  همه  عافد  قالخا  زا  ارچ   - 1

هفـسلف فالخ  رب  دنـشاب  هتـشاد  رگا  دنرادن و  رواب  هعماج  تیـصخش  هب  هک  نیا  اب  دننک ؟ یم  دودحم  ار  يدرف  ياه  يدازآ  ارچ   - 2
؟ -  تسا ناش 

؟ دننک یم  نیودت  یلمع  تمکح  ای  و  دنهد ؟ یم  يژولوئدیا  هخسن و  هعماج  يارب  رگید  لکش  بلاق و  ره  ای  نید  بلاق  رد  ارچ   - 3
.تسا هعماج  تیصخش  ياضتقم  هک  يا  یلمع  تمکح  مه  نآ 

؟ دنروآ یمن  ملق  ای  نابز  هب  ار  اردص  راتفگ  نخس و  اه " ییابیز  زا  يدنم  هرهب   " هلأسم رد  ارچ   - 4

: تسین ریز  ياه  تروص  زا  جراخ  يراددوخ  نیا 

.درادن یباجیا  ياضتقا  ای  همزال  نینچ  هیلاعتم  تمکح  هدرک و  هابتشا  اردص  فلا )

رت یبتکم  ار  هدـش  یمالـسا  تمکح  نیا  میناوت  یم  ام  نکیل  دراد ؛ ار  يا  هجیتن  باجیا و  اضتقا ، همزـال ، نینچ  هیلاـعتم  تمکح  ب )
.میزاس میقع  شخب  نیا  رد  ار  هدنیاز  بتکم  نیا  مینک و  يریگولج  جاتنتسا  نیا  زا  هدرک 

!! لاقی ملعی  ام  لک  سیل  نکیل : میراد ؛ رواب  هلأسم  نیا  رد  اردص  نانخس  هب  زین  ام  ج )

.تسا ملع  هب  تنایخ  هک  ارچ  دشاب ؛ لئاق  باوج  نیا  هب  یسک  منکن  نامگ  اّما 

لوایکام و دنتسه  ییایلاتیا  ود  ره  دنا و  هتفگ  نخس  هنادرم  دنتـسه ، دقتعم  درف " تلاصا   " هب هک  نانآ  زا  رگید  درف  ود  اردص  زا  ریغ 
.دنتسه ینالقع  ریغ  یقالخا  ياهراتفر  دنک : یم  مالعا  تحارص  هب  زین  یمود  دنسانش  یم  رتهب  ناگمه  ار  یلوا  .وتاراپ 

نایئوطسرا يرهطم و 

هجو نیرتهب  اب  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هک  يدنمـشیدنا  هعیـش  گرزب و  دنمـشناد  هرابرد  اـج  نیا  رد  هک  متقوشوخ  یـسب 
.یئانثتسا شور  کبس و  اب  یئانثتسا  يدرم  .منک  یم  ثحب  هدرک  كرد 

: دروآ ناوت  یم  ریز  ياه  فیدر  رد  فلتخم  ياه  هاگرظن  زا  ار  وا  یملع  تیصخش 
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.دننک یم  دندرک و  یم  یفرعم  یئوطسرا  کی  ار  وا  اه  تسینومک   - 1

یم ياج  شا  هفسلف  رد  ار  هعیش  یمالسا  هشیدنا  زا  يرصانع  هک  يا  یئوطسرا  کی  ار  وا  اه -  تسیربو  همه  لب  اه -  تسیرپوپ   - 2
.دندرک غیلبت  زین  نینچ  نیا  دنسانش و  یم  دنتخانش و  یم  دهد ،

رارق ریثات  تحت  ار  شدـیاقع  هفـسلف  هب  شیدـنب  ياپ  شیرکفنـشور و  هک  يرکفنـشور  یناحور  کـی  ار  وا  نیرّجحتم  زا  یخرب   - 3
.دنتسناد یم  هداد ،

.دنناد یم  دنتسناد و  یم  نید  عفادم  هَّللا  هیآ  کی  ار  وا  مدرم  هدوت   - 4

.نایئاردص روط  نیمه  دنناد و  یم  ناشدوخ  زا  ًاقیقد  ار  وا  نیدتم  نایئوطسرا   - 5
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یم رگید ، بتکم  ره  زا  زاین  یب  لماک و  هفـسلف  ياراد  ار  همئا  بتکم  هک  نانآ  ینعی  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  نارادـفرط   - 6
یخرب هک  روط  نامه  ار -  وا  ياه  هیرظن  زا  یخرب  هچرگ  دـنناد  یم  ناش  بتکم  يوگ  نخـس  هدـننک و  نییبت  کی  ار  يرهطم  دـنناد 

.دنناد یم  داقتنا  لباق  دنناد -  یم  دقن  لباق  ار  زورما  ات  یّلح  زا  یّلح و  ات  دیفم  خیش  زا  یعیش  دنمشناد  ره  ياه  هیرظن 

: هک متفگ  رتشیپ  مقفاوم  مشش  هیرظن  اب  نم  هک  منک  حیرصت  ینخس  ره  زا  لبق  تسا  رتهب 

.تسا يرورض  مزال و  یسانش ، موهفم  یسانش و  نهذ  ملع  قطنم  ناونعب  یئوطسرا  قطنم   - 1

.تسا يرورض  مزال و  یسانش ، موهفم  یسانش و  نهذ  ملع  ناونعب  یئوطسرا  هفسلف   - 2

.دزادرپب رظن  زاربا  هب  يداو  نیا  رد  دوش و  تاینیع  ورملق و  دراو  دیابن  یسانش  نهذ  ملع  نیا  قطنم و  نیا   - 3

یسک هلمج  نآ  زا  تسا  یئوطسرا  یسانش  موهفم  شناد  قطنم و  دنمزاین  دیوگ  یم  نخس  یبتکم  يا و  هفسلف  ره  رد  هک  یـسک   - 4
.دنک نیودت  ای  نییبت  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف  دهاوخ  یم  هک 

هداد و هعماـج  هب  وا  هچنآ  هدرک و  يرهطم  ار  يرهطم  هچنآ  .مینیب  یم  رـضاح  ار  ـالاب  دراوـم  همه  يرهطم  دیهـش  شور  شناد و  رد 
کبس نیا  رد  تسا و  هتفرگ  تمدخ  هب  ار  تایئوطسرا  شور  نیا  رد  وا  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  دنا  هتفرگ  وا  زا  مدرم 

.ام گرزب  نادنمشناد  همه  زا  رتقفوم  دوب  قفوم  سب 

: درک میسقت  تمسق  ود  هب  دیاب  ار  وا  راثآ 

لبمـس هعفاد " هبذاج و   " باتک و  خـیرات " هعماج و   " باتک تسا و  راوتـسا  تیب  لها  نآرق و  بتکم  لوصا  رب  ًاقیقد  هک  يراثآ   - 1
.تساه نیمه  يرهطم  شنیب  تیصخش  .دشکرب و  مادختسا  هب  دیاب  هک  نانچ  ار  تایئوطسرا  هتسناوت  راثآ  نیا  رد  تساه ؛ نآ 

اردص و هرابرد  هک  یتاحیضوت  و  یجاح " هموظنم  حرش   " دننام هتخادرپ  یئوطسرا  نوتم  حیضوت  حرـش و  هب  اهنآ  رد  هک  يراثآ   - 2
شنیب لوصا  هئارا  ماقم  رد  هن  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  نییبت  ماـقم  رد  هن  راـثآ  نیا  رد  وا  .تسا  هداد  هیلاـعتم  تمکح 

یحور و تیصخش  هدننک  نییعت  مهم و  یگژیو  هب  دیاب  وا ، فده  نیا  نتخانش  يارب  .دراد  یگرزب  فده  راک  نیا  رد  وا  دوخ ، ياه 
: درک هجوت  وا  یقالخا 

حرطم ناش  هابتـشا  دراوم  زا  شیب  ار  نارگید  باصم  دراوم  تشاد  یعـس  هشیمه  نکیل  دوب ؛ داقتنا  دـقن و  لـها  نارگید  دـننام  زین  وا 
نویلوصا زا  ار ، ناش  تاراکتبا  اهقف  زا  ار ، ناشروخب  درد  هب  حالطـصاب  بلاطم  نایئوطـسرا  زا  ار ، ناش  ياه  یبوخ  نایفوص  زا  .دنک 

نیمه زین  برغ  نادنمـشناد  دروم  رد  یتح  ...و  ...زا  ار و  ناش  يرادـساپ  داعبا  تاکن و  نویرابخا  زا  ار ، ناش  شخبتاـیح  ياـه  هبنج 
.دوب اهنآ  سینأت  فیلات و  ددص  رد  هراومه  دزن  نماد  تسه  هعیش  نایم  رد  هک  یساسا  یلخاد  تافالتخا  هب  زگره  وا  .تشاد  ار  هیور 
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( یصصخت ریغ   ) یمومع ینارنخس  کی  نمض  رد  هک  تسا  يراتفگ  ما  هدید  قوف  هیور  فالخ  رب  گرزب  درم  نیا  زا  هک  يزیچ  اهنت 
.دنک یم  شنزرس  ار  وا  هدومن و  زارف  تخس  ار  وا  متسه " نم   " هلمج دراد و  تراکد  هب  عجار 

دیفم بلاطم  ود و  نآ  ياه  یبوخ  اهنت  هن  تسا  ددص  رد  هداهن و  رتارف  ار  ماگ  نیهلأتملا  ردص  يراوزبس و  یجاح  دروم  رد  يرهطم 
تمکح زا  وا  هچنآ  دـیامن  يزاسزاب  رتملاس  بلاـق  رد  هدرک و  بوذ  ون  زا  ار  اـهنآ  راـثآ  دـشوک  یم  لـب  دزادـنا  ناـیرج  هب  ار  ناـنآ 
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  بتکم  مالـسا و  اب  يا  یفانت  ضراعت و  چیه  تسا و  تمکح "  " کی یتسارب  دهد  یم  ناشن  اردـص  هیلاعتم 

.درادن

رد اّما  .دوش  یم  اردص  دیرم  دشاب -  هتشادن  ربخ  نآ  یلصا  تیهام  زا  رگا  دینیب -  یم  يرهطم  راثآ  رد  ار  هیلاعتم  تمکح  هک  یسک 
.یئاردص تمکح  هن  تسا  يرهطم  هیلاعتم  تمکح  نیا  تقیقح 

اّما دهد ؛ رارق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بان  بتکم  ناوریپ  فص  رد  ار  اردص  دننام  یگرزب  درم  تساوخ  یم  رتارف ، ماگ  نیا  رد  يو 
داعبا دور  یم  شیپ  یملع  لفاحم  هعماج و  گنهرف  هعماج ، رد  هیلاعتم  تمکح  زا  هچنآ  مینک  یم  هدهاشم  زورما  اریز  تشگن ؛ قفوم 

بتکم یسانشادخ  نید و  لوصا  لب  هداد  رارق  راشف  تحت  تخس  ار  بتکم  یتعیرش  دُعب  هک  تسا  نآ  یتقیرط " هبنج   " یتسیلاربیل و
.دنک یم  یشالتم  زین  ار  هعیش 
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هقف لوصا  ملع  تایئوطسرا و 

نیا ياهنم  هقف  لوصا  .دیوج  یم  هتـسُج و  ییوطـسرا  قطنم  زا  يرفاو  هرهب  تسا  هقف  ملع  يژولدتم  قطنم و  دوخ  هک  هقف  لوصا  ملع 
ترورض تخس  ملع  نیا  يارب  قطنم  نیا  زا  ییوج  هرهب  نیاربانب  .دوش  یم  یفرـصم  یب  زیچ  ًابیرقت  دشاپ و  یم  مه  زا  یقطنم  رـصنع 

.دشاب نینچ  زین  دیاب  دراد و  یتایح  هبنج  حالطصا  هب  دراد و 

لب میتسین  ام  اهنت  نیا  .میـشاب  نآ  اب  زین  ام  دشاب و  ام  اب  قطنم  نیا  دیاب  هشیمه  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  يدراوم  زا  یکی  تقیقح  نیا 
، تیهام تخانـش  تسه  هچنآ  دنتـسین ، ییوطـسرا  قطنم  زا  ینغتـسم  زگره  يا  هشیدـنا  رکف و  ره  اب  ینییآ  تیلم و  ره  رد  اه  ناـسنا 

یم دوش ، دراو  اـه  نآ  هب  دـیابن  قطنم  نیا  هک  ییاـه  هصرع  تخانـش  نینچ  مه  تسا و  نآ  ترورـض  موزل و  ناـکم  لـحم و  ورملق ،
.تسا هدش  نیودت  اه  نآ  رطاخ  هب  باتک  نیا  هک  یتخانش  ود  .دشاب 

: میشاب هتشاد  هقف  لوصا  مادنا  هب  یهاگن  تسا  مزال  هلأسم ، رتهب  حیضوت  يارب 

.دوش یم  راتفر  حیجارت " لداعت و   " هدّهمم دعاوق  ساسا  رب  ضراعت "  " دراوم رد  و 

: زین دراد و  یساسا  یشقن  ملع  نیا  رد  یـسانش " نهذ   " و یـسانش " موهفم   " رـصنع ظفل " اب  ناسنا  هطبار   " رد هک  مینک  یم  هدهاشم 
.دنتسه یسانش " موهفم   " دنمزاین تخس  کش " نظ و  عطق ،  " ياه هلوقم 

قطنم زا  دیاب  تسا و  یسانش  موهفم  یسانش و  نهذ  نآ  هدنهد  لیکشت  رصانع  زا  یکی  هک  تسا  یئاه  شناد  زا  هقف  لوصا  ملع  سپ 
زا ریغ  يا  يژولدـتم  قطنم و  یـسانش ، نهذ  یـسانش و  موهفم  شناد  دـش ، هتفگ  ررکم  هک  روط  نامه  اریز  دـیوج ؛ هرهب  ییوطـسرا 

يرورـض ریغ  ای  هدیاف  یب  ار  نآ  يدنب  متـسیس  ای  ار  ییوطـسرا  قطنم  هک  یناسک  دوش  یم  نشور  اج  نیا  زا  درادـن و  روکذـم  قطنم 
.دنرادن اه  شناد  عاونا  تخانش  زا  یهاگآ  چیه  ایوگ  دنهابتشا و  رد  تخس  دنناد  یم 

: دراد ترورض  بلطم  ود  هب  هجوت  یئوطسرا " قطنم  اب  هقف  لوصا  ملع  هطبار   " حیضوت يارب 
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: هقف لوصا  قطنم  ییوطسرا و  قطنم  - 1

یم نامگ  اه  یخرب  هک  تسا  نیا  دروآ  یم  راب  هب  يراب  فساـت  سب  جـیاتن  یهاـگ  دـهد و  یم  خر  اـم  لوصا  ملع  رد  هک  یهابتـشا 
.تسا هقف  لوصا  ملع  قطنم  ییوطسرا  قطنم  تسا و  هقف  قطنم  هقف  لوصا  ملع  هک  دننک 

رـصانع .دـهد  یم  لیکـشت  ار  لوصا  ملع  قطنم  رـصانع  زا  يرـصنع  اهنت  ییوطـسرا  قطنم  هک  دـهد  یم  ناشن  یبوخ  هب  ـالاب  رادومن 
: دنراد روضح  ریز  حرش  هب  نایم  نیا  رد  زین  يرگید 

هناگ شش  رصانع  دنک و  یم  شقن  يافیا  رگید  هناگ  جنپ  رصانع  رانک  رد  هک  تسا  يرصنع  شش  زا  یکی  یئوطـسرا  قطنم  نیاربانب 
هژیو ملع  کی  هناگ  جنپ  رصانع  زا  مادک  ره  دنروآ و  یم  دوجو  هب  هداد و  لیکـشت  ار  هقف  قطنم  نامه  ینعی  لوصا  ملع  مه  رانک  رد 

، قطنم کی  ملع و  جـنپ  يراـی  مه  ییوس و  مه  زا  تسا  قطنم  کـی  دوخ  هک  لوصا  ملع  ینعی  .دـنراد  ار  ناـشدوخ  قطنم  دنتـسه و 
: دوش یم  نشور  ریز  رادومن  رد  عوضوم  نیا  .ددرگ  یم  لصاح 

( ادخ اب  ناسنا  یفیلکت  هطبار  تخانش  )

زا یخرب  یبناـج  زا  .تسا  هابتـشا "  " نیمه دـنک  یم  رت  قـیمع  ار  یلوـصا  هلحن  يراـبخا و  هلحن  ناـیم  فاکـش  هک  یلماوـع  زا  یکی 
هک نیا  ياج  هب  اّما  دننک ؛ یم  ساسحا  كرد و  ار  اهنآ  هابتشا  نیا  نایرابخا  رگید  بناج  زا  دندرگ و  یم  قوف  هابتشا  راچد  نایلوصا 

(1) .دننک یم  مهتم  ار  ییارگ  لوصا  دنهد  حیضوت  ار  هابتشا  هتکن  هطقن و 

.دماجنا یمن  لکشم  لح  مهافت و  هب  تقو  چیه  هک  دهد  یم  خر  هبناج  ود  هعفاد  کی  ناس  نیدب 

تاّینیع هب  قطنم  نداد  يرست 

نادـب لوصا  ملع  هصرع  رد  نایلوصا  زا  یخرب  هک  دـنوش  یم  نآ  راچد  هفـسلف  رد  نایئوطـسرا  هک  تسا  یهابتـشا  نامه  مود  هابتـشا 
: زا تسا  ترابع  نآ  دندرگ و  یم  راچد 

.تاینیع تایعقاو و  هصرع  هب  ییوطسرا  هفسلف  قطنم و  نداد  يرست  یسانش و  موهفم  یسانش و  نهذ  هصرع  زا  زواجت 

اب لوقعم  ضراعت  ثحبم   » و باحـصتسا » ثحبم  «، » یعیرـشت ینیوکترما و  ثحبم  «، » هدارا ثحبم   » لـیبق زا  یثحاـبم  رد  هثداـح  نیا 
: میهد یم  حیضوت  یمک  ار  ریخا  دروم  نیمه  ءادتبا  ام  هک  .دهد  یم  خر  لوقنم »

یم اعدا  یئوطـسرا  قطنم  هب  کسمت  اب  امـش  هک  تسا  نیا  اه  یلوصا  هب  يدابآرتسا  نیما  دـمحم  موحرم  ياـه  ضارتعا  زا  یکی  - 1
قطنم شقن  لوبق  نمض  يو.دراد  یم  زاب  رکف  رد  ءاطخ  زا  ار  ام  قطنم  نوچ  تسین  یفارحنا  هابتشا و  نات  ياه  لالدتـسا  رد  هک  دینک 

ّداوم دروم  رد  اّما  دینک ؛ هدافتسا  قطنم  نیا  زا  دیناوت  یم  اه  لالدتسا  تروص  رد  اهنت  امش  هک  دنک  یم  دراو  ار  داریا  نیا  ییوطـسرا ،
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يأر فالتخا  نیملکتم ، هفـسالف و  نایم  رد  هک  نیا  تلع  تسین و  امـش  سرتسد  رد  ءاطخ  زا  يریگولج  يارب  يرازبا  چیه  لالدتـسا 
نیا زا  ندـیهر  هار  اص  " هنت ناشیا  رظن  هب.تسا  لالدتـسا  ّداوم  رد  ءاطخ  زا  يریگولج  يارب  يا  هلیـسو  نتـشادن  نیمه  دـیآ  یم  شیپ 
یم زاب  اه  لالدتـسا  ایاضق و  داوم  رد  ءاطخ  زا  ار  اـم  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  همئا  راـتفگ  زا  هدافتـسا  یهیدـب  ریغ  لـیاسم  رد  ءاـطخ 
لقن راصتخا  تروص  هب  هک  ناـشراتفگ  زا  شخب  نیا  رد  يداـبآرتسا  موحرم   129 هنیدملا ص 131 -  دـئاوف  هب  دوش  عوجر  .دراد "
ریاس داـقتنا و  نیا  .دـنک  یم  داـقتنا  ینیقی  رهاـظ  هب  تامدـقم  نینچ  مه  یقطنم و  دـعاوق  زا  نوناـق  هدـعاق و  نودـب  هدافتـسا  هب  دـش 

یشان اج  نآ  زا  هابتشا  هدش  رکذ  نتم  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز  دریگ ؛ یمن  رظن  رد  ار  اه  هبنج  ریاس  وا  یلو  تسا  دراو  يو  ياهداقتنا 
اه شناد  ریاس  زا  دیاب  اه  تمسق  ریاس  رد  دراد و  رایتخا  رد  ار  هقف  لوصا  راتخاس  زا  یشخب  ییوطـسرا  قطنم  هک  نیا  اب  هک  دوش  یم 

.دراد روضح  اج  یب  اج و  هب  هطقن  ره  رد  ییوطسرا  قطنم  یلو  دوش  هتفرگ  هرهب 
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: لوقنم اب  لوقعم  ضراعت  فلا )

نییلوصا زا  یخرب  .تسا  ییوطـسرا  قطنم  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  هقف  لوـصا  ملع  هک  يا  هناـگ  شـش  رـصانع  زا  یکی  هک  دـش  هتفگ 
یهیدب .دنک  یم  لاغـشا  ار  رگید  هناگ  جنپ  رـصانع  ورملق  زا  يا  هدمع  شخب  هک  يدح  رد  دـنهد  یم  رـصنع  نیا  هب  يرتشیب  دربراک 

درک دهاوخ  هبلغ  طایتحا »  » رب زین  و  لاغتـشا »  » رب تئارب »  » هجیتن رد  دـش و  دـهاوخ  طلـسم  تایعقاو  رب  تاینهذ  تروص  نیا  رد  تسا 
.قاقحتسا زا  شیب  يا  هبلغ 

یلمع ینیع و  ياهراتفر  جراخ و  رد  یش  داجیا  یلعف ، داجیا  زا  ار  درف  تسا  جراخ » زا  هدنراد  زاب   » هلوقم کی  تئارب  : هلاسم حیضوت 
.دنک یم  راداو  تایعقاو  تاینیع و  هصرع  جراخ و  رد  یش  ای  لعف  داجیا  هب  ار  درف  طایتحا »  » و لاغتشا »  » اّما دراد ؛ یم  فاعم 

دهاوخ طایتحا  لاغتشا و  ررض  هب  تئارب و  عفن  هب  نازیم  نامه  هب  دوش  هدوزفا  ییوطسرا  قطنم  رـصنع  شقن  دربراک و  هب  نازیم  ره  هب 
.سکعلاب سکعلاو  دوب 

: هّکس يور  نآ 

لباقم رد  دـنک و  یم  زاب  تینیع  جراخ و  رد  یلامعا  باکترا  یئاهراک و  ماجنا  رد  درف  يارب  ار  هار  تئارب  یهاـگ  رگید  هاگدـید  زا 
نیا داجیا  زا  طایتحا  دنک و  یم  زیوجت  ار  نآ  ندیشون  تئارب  هبتشم  هباشون  کی  دروم  رد  ًالثم  دوش  یم  هدنرادزاب  لماع  طایتحا  نآ 

.دش ثحب  الاب  رد  هک  هکس  يور  نآ  سکع  رب  میبای  یم  ارگ  نهذ  ار  طایتحا  ارگ و  نیع  ار  تئارب  اجنیا  رد  دراد  یم  زاب  لمع 

ررـض هب  درف و  تیدرف  عـفن  هب  هشیمه  تسا و  مسیلاربـیل  يوـس  هب  يا  هچیرد  تئارب  یئارگ  نیع  هبنج  نیمه  هک  تسا  نـیا  مـهم  اـما 
.تسا عامتجا  قوقح 

مه یئوطـسرا  قطنم  رگید  بناـج  زا  مسیلاربـیل ، هب  مود  تروـص  رد  دـماجنا و  یم  یئارگ  نهذ  هب  لوا  تروـص  رد  تئارب  نیارباـنب 
قطنم رصنع  ات  دوش  تقد  یلیخ  دیاب  سپ  .دراد  ششک  مسیلاربیل  تمـس  هب  دش -  ثحب  رتشیپ  هک  روطنامه  مه -  تسا و  ارگ  نهذ 

.دراذگن ریثات  شقاقحتسا  زا  شیب  لوصا  ملع  رد  یئوطسرا 

هک تسا  رگید  هناگ  جـنپ  رـصانع  شقن  نازیم  قطنم و  نیا  شقن  نازیم  رد  تقد  لوصا  ملع  رد  ام  گرزب  تالکـشم  زا  یکی  ًاـقیقد 
یتح دـیاب  هلک » كرتـی  ـال  هلک  كردـی  ـال  اـم   » قادـصم هب  نکیل  تسا ؛ رت  لکـشم  سب  نآ  تیاـعر  لکـشم و  سب  تقد  نیا  هتبلا 

.دوش ششوک  تقد ، نیا  ققحت  يارب  ناکمالا 

مهافت هب  ار  هورگ  ود  دـناوت  یم  بناج  ود  ره  زا  قوف  تقد  .ار  تئارب  يراـبخا  هیقف  هن  دـنک و  یم  راـکنا  ار  طاـیتحا  یلوصا  هیقف  هن 
.دناسرب

: هقف لوصا  رد  ادخ  ناسنا و  هطبار  ب )
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رد دراد - ؟ شناگدنب  اب  يا  هطبار  هچ  ناگدنب  يارب  فیلاکت  نییعت  عرش و  عیرـشت  رد  دنوادخ  ادخ - » ناسنا و  هطبار   » ساسا نییبت 
.تسا طوبرم  یسانش  ادخ  ثحبم  تایهلا و  هب  لصا 

دنور یم  شیپ  هفسلف  رد  هک  یشم  نامه  اب  هک  دنرادن  يا  هراچ  تسا  ینتبم  ییوطسرا  هفسلف  رب  ناش  تایهلا  هک  نویلوصا  زا  یخرب 
نامه زا  ییوب  گنر و  مک ، تسد  تفرگ  دنهاوخ  هک  یجیاتن  دـیدرت  یب  هک  دـنوش  نادـیم  نیا  دراو  هدز و  زیمهم  ار  هشیدـنا  بسا 

.تشاد دهاوخ  تایهلا 

بجوم دوش و  یم  رتزاب  دورب  شیپ  هک  رادقم  ره  هب  دوش  یم  زاب  نییرابخا  نییلوصا و  زا  دارفا  نیا  نایم  رگید  يا  هیواز  ناس  نیدـب 
زین و   ) نییرابخا ینعی  لباقم  فرط  نوچ  دـنک و  یم  جراخ  سرتسد  زا  ار  مهاـفت  ددرگ و  یم  هورگ  ود  شیپ  زا  شیب  يریگ  هلـصاف 

شور کبـس و  اذل  دنهد  یم  حیـضوت  یفاک  ریغ  دح  رد  رتمک و  ای  دنهد  یمن  حیـضوت  ار  دارفا  نیا  هابتـشا  هطقن  ور ) هنایم  نییلوصا 
.دنوش یم  ادج  رگید  مه  زا  شیپ  زا  شیب  یلوصا  يرابخا و  هلحن  دوش و  یم  هتشاذگ  نایلوصا  همه  باسح  هب  دارفا  نیا 

: هقف لوصا  ملع  هدارا و  ج - 
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هب دـیابن  ییوطـسرا  هفـسلف  هک  دـش  هداد  حیـضوت  رتشیپ  تسا و  یجراخ  تیعقاو  تقیقح و  کی  تسین  ینهذ  دوجو  کی  دـنوادخ 
دیاب هفـسلف و  کی  هن  تسا  یـسانش » میهافم  ملع   » و یـسانش » نهذ  ملع   » کی نآ  اریز  دـنک ؛ رظن  زاربا  دوش و  دراو  تایعقاو  هصرع 

.دزادرپب رظن  زاربا  هب  شدوخ  ورملق  رد 

مالک لئاسم  رثکا  اریز  دوش  یم  دراو  تایعقاو  هصرع  هب  ًارهق  تسا  راوتـسا  ییوطـسرا  قطنم  رب  هک  یمالک  مالک .»  » تسا روط  نامه 
.تسا یعقاو  ینیع و  تاعوضوم 

رب ینتبم  مالک  ییوطسرا و  هفسالف  اّما   (1) «. تسوا لعف  نیع  ادخ  هدارا   » هک دراد  یم  مالعا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفـسلف 
ره هک  تسا  یهیدـب  .دـنراد  یم  زاربا  رگید ) مه  اب  ضقانتم  و   ) رگید ياه  هیرظن  یمـالک  رگید  ياـه  بتکم  زین  ییوطـسرا و  قطنم 

.تفر دهاوخ  شیپ  لوصا  ملع  هصرع  رد  دوخ  یفسلف  یقطنم و  ینابم  ساسا  رب  هورگ 

« هدارا بلط و   » ثحبم رد  رماوا »  » شخب رد  لوصالا » هیافک   » رد یناـسارخ  مظاـک  ـالم  دـنوخآ  موحرم  گرزب  همـالع  لاـثم : ناونعب 
دیعس ناسنا  هک  دناسر  یم  اج  نیا  هب  ار  نخس  نایرج  دنک و  یم  یسررب  ییوطـسرا  هفـسلف  قطنم و  ساسا  رب  ار  ناسنا  ادخ و  هطبار 

وا هب  شتقلخ  رد  دنوادخ  هک  یتواقش  لیلد  هب  یقش  ناسنا  دوش و  یم  راکوکین  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  يدوعـسم  ِشنیرفآ  ساسا  رب 
ود هک  نیا  تفگـش  دوش و  یم  لئاق  ناسنا » ادخ و  نایم  يربج  هطبار   » هب ًاقیقد  ناس  نیدب  دوش و  یم  راک  هانگ  راکهبت و  تسا  هداد 
یم لیلد  شنخس  رب  ار  هّضفلاو » بهّذلا  نداعمک  نداعم  ساّنلا   » و هّما » نطب  یف  یقش  یقـشلا  هّما و  نطب  یف  دیعـس  دیعـسلا   » ثیدح

مهیلع تیب  لها  بتکم  ساـسا  رب  نوچ  .دـنناد و  یم  ار  اـه  نآ  زا  دارم  موهفم و  زین  هعیـش  ناـناوجون  یهاـگ  هک  یثیدـح  ود  .دروآ 
رس دیسر  اج  نیا  ملق   » یـسراف ترابع  هب  هدرک  فقوتم  ار  ملق  یبرع  نایرج  تسا  تاملـسم  تایهیدب و  زا  هیرظن  نیا  نالطب  مالـسلا 

.دنرادن ار  نآ  كرد  ناوت  اه  مهف  رثکا  هک  دیسر  ییاج  هب  نخس  دهد : یم  همادا  هاگنآ  دوش و  یم  لسوتم   (2)« تسکشب

.تسا ربج »  » زا ریغ  يزیچ  شدارم  هک  دـمهف  یم  ار  شدوخ  مالک  ناـج  شدوخ  تسا  یعدـم  يو  هک  دـهد  یم  ناـشن  تراـبع  نیا 
دیاـب دورب  ار  هار  نیا  سک  ره  هک  دـنک  یم  باـجیا  نیع  هب  نهذ  هصرع  زا  ییوطـسرا  هفـسلف  زواـجت  تیـصاخ  اـیوگ  تسا  بیجع 

.دنادب كرد  دقاف  مهفان و  يدراوم  رد  ار  نارگید 

نیرت يوق  دوصقم ، حیضوت  رد  زین  نیرت و  یلالدتسا  نیرت و  یناهرب  دنک  یم  اعدا  تسا و  لالدتـسا »  » یگژیو یعدم  هک  يا  هفـسلف 
نیا هب  ناش  تاضقانت  اه و  تسب  نب  حیـضوت  ماقم  رد  هشیمه  دوش ؟ یم  لسوتم  قاـمچ »  » هب حالطـصا  هب  همه  نیا  ارچ  تسا  هفـسلف 

.دنناد یم  شدوخ ، ياهدروآ  هر  كرد  ناوت  دقاف  مهف و  یب  ار  ناگمه  نیهلأتملا  اردص  نوچ  يدارفا  دنوش و  یم  لسوتم  هبرح 

و دوهش »  » قیرط زا  ار  هتفای  نیا  نم  تسا : یعدم  یفوص  کی  اریز  دشاب ؛ هتشاد  هیجوت  دیاش  دننک  هدافتسا  هبرح  نیا  زا  نایفوص  رگا 
اّما تسین ؛ يرگید  درف  هب  لیلد  ناهرب و  هلیسو  هب  لاقتنا  لباق  هک  تسا  یصخش  يا  هتفای  یقارشا  يدوهـش و  هتفای  .ما  هتفای  قارـشا » »

دور و یمن  يراظتنا  نینچ  دنتـسه  شیوخ  یقارـشا  ياـه  هتفاـی  ندرک  نهربم  ماـقم  رد  هک  ینایقارـشا  زا  اـی  ییوطـسرا  ناـفوسلیف  زا 
.تسا ضحم  مکحت  دروم و  یب  اج ، یب  تخس  هبرح ، نیا  زا  هدافتسا 
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الو مّهَیالو  يّوُری  ّهنأل ال  کلذ  ریغ  ُهثادـحا ال  هتداراف  یلاـعت  هَّللا  نم  اـّماو  ...لاـق  ...مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  : » ثیدـح . . 1 - 1
الو ٍناسلب  ٍقطن  الو  ٍظفل  الب  نوکیف  نک  هل  لوقی  کلذ  ریغ  لعفلا ال  هَّللا  هداراف  ْقلَخلا ، تافص  یهو  هنع  هیفنم  تافصلا  هذهو  رّکفتی 

ندروآ دـیدپ  نامه  یلاعت  يادـخ  هدارا  اّما  ...دومرف  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  هل : فیک  ّهنَا ال  اـمک  کلذـل  فیک  ـالو  ٍهمه 
هدارا سپ  تسا ، قولخم  تافـص  تسین و  وا  رد  تافـص  نیا  دیامنن ، رکفت  دنکن و  گنهآ  دـشیدنین و  وا  اریز  رگید ؛ زیچ  هن  تسوا 

اب یشیوگ  نودب  ظفل و  نی  نودب  دشاب ، یم  سپ  شاب  دیوگ : دوش  دوجوم  دهاوخ  هچ  ره  هب  رگید ، زیچ  هن  تسا  وا  لعف  نامه  ادخ 
یفاک ج 1 ص 148. لوصا  درادن » یگنوگچ  وا  تاذ  هک  نانچ  درادن  یگنوگچ  ادخ  هدارا  .رکفت و  نودب  گنهآ و  نودـب  نابز و 

شدوخ يارب  دنوادخ  هدارا  دیفم : خیـش  هدیقع   - 1 دوش : یم  هراـشا  دروم  ود  هب  هک  دراد  دوجو  لوق  نیدـنچ  یهلا  هدارا  دروـم  رد 
ینیوکت هدارا  ناییوطـسرا : هدیقع   - 2 تسا .) ثیداحا  زا  هتفرگرب  يأر  نیا   ) .لاعفا رب  ادـخ  رما  شقلخ  يارب  دنتـسه و  لاـعفا  دوخ 

نیع عاّدلا  نیع  هیفو  دیوگ : یم  یجاح  موحرم  دشاب و  یم  تسه  نسحا  ریخ و  ماظن  رب  راک  هک  نیا  هب  دنوادخ  ملع  نامه  دـنوادخ 
.امس هادا  ًادکؤم  ًاقوش  امیالم  انک  رد  عاد  بیقع  هتاذ  نیع  وه  ریخ  ماظن  هملع 

.رماوا ثحبم  ج 1  لوصالا ، هیافک  . . 2 - 2
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: دوش یم  لیکشت  ریز  رصانع  زا  هک  تسا  ییوکس  ساسا  رب  یهقف  لوصا  هلأسم  نیا  رد  یناسارخ  موحرم  يانبم 

.تواقش تداعس و  نتسناد  یتاذ   - 1

«. للعیال یتاذلا   » هدعاق  - 2

.دهد ماجنا  یبوخ  راک  دناوت  یمن  هدش  قلخ  یقـش  ءادتبا  رد  هک  یمدآ  دوش و  یم  ّریغتیال » یتاذلا   » هلأسم نیا  رد  قوف  هدعاق  همزال 
دب راک  بکترم  ارچ  هک  دنک  یم  باذع  ار  وا  دیآ  یم  هاگنآ  هدیرفآ  راکدب  ًاتاذ  یقـش و  ار  یـسک  دـنوادخ  رگا  دوش : هدیـسرپ  رگا 

؟-  تسین ملظ  مّتا  قادصم  نیا  ایآ  يدش ،

غالا دنوادخ  ارچ  ًاقهان :» قهانلا  هَّللا  لعج  َِمل   » ییوگب هک  تسا  نیا  هیبش  شـسرپ  نیا  دیوگ : یم  قوف  تامدـقم  رب  هیکت  اب  انیـس  نبا 
.تسا ییاج  یب  ِشسرپ  نیا  و  دیرفآ ؟-  غالا  ار 

: دراد دوجو  ود  نیا  نیب  یساسا  قرف  هس  تسا و  قرافلا  عم  سایق  رگیدمه  اب  لاوس  ود  نیا  سایق  تفگ : دیاب  باوج  رد 

شسرپ اّما  دنا ؟ هدش  قلخ  یقش  رگید  یخرب  دیعس و  رشب  عون  زا  یخرب  ارچ  تسا : عون »  » کی ِفنص  ود  زا  شـسرپ  اج  نیا  رد   - 1
.تسا عون »  » کی زا  شسرپ  غالا  تقلخ  زا 

يورخا تازاجم  دـهاوخ و  یمن  یعرـش  فیلکت  غالا  زا  تسوا ، یتاذ  ندوب  غالا  تسا و  هدـیرفآ  یغالا  تیهام  اب  ار  غالا  نوچ   - 2
.رشب عون  زا  یقش  فنص  فالخ  هب  تسا  هتفرگن  رظن  رد  وا  يارب  زین 

رادروخرب تواقش  زا  یتبسن  هب  تداعس و  زا  ینازیم  هب  سک  ره  نیموصعم ) زا  ریغ   ) دنتسه یبسن »  » هلوقم ود  تداعس  تواقش و   - 3
.تسا

ارچ تسا  لیلعت  لباق  دارفا  رد  نآ  یمک ) يدایز و   ) تیمک دـیدرت  یب  دنـشاب  مه  یتاذ  تداعـس  تواقـش و  رگا  ضرف ) رب   ) نیاربانب
؟ تسا یقش  سک  نالف  زا  شیب  سک  نالف  ارچ  تسا ؟ دیعس  ینالف  زا  شیب  ینالف 

: تسا ریز  حرش  هب  امش  ملق  نتسکش  لماوع  تفگ  یناسارخ  دنوخآ  همالع  موحرم  هب  ناوت  یم  سپ 

ینیوکت هدارا  ادخ و  هدارا  اب  ار  امش  دیتسه  هقف  يژولدتم  لوصا و  ملع  نیودت  ماقم  رد  لوصالا » هیافک   » باتک رد  یلاع  بانج   - 1
همه هرخالاب  یـسانش و  هعماج  یتح  یـسانش ، ناور  یـسانش ، ناسنا  یـسانش ، ادخ  تایهلا ، فیلکت  یهاوخ  یم  رگم  راک ؟ هچ  ادخ ،

!؟-  ینک نشور  هلأسم  کی  نیا  رد  ار  یناسنا  مولع 

همه اب  ار  هفسلف  دوشب و  زین  هفـسلف  لماش  لب  چیه ، هک  دوش  یناسنا  مولع  همه  لماش  هک  یهد  هعـسوت  ردق  نآ  ار  ملع  کی  دیاب  ارچ 
!!!؟-  یهدب ياج  یعرف  هلأسم  کی  مکش  رد  شلئاسم ، عوضوم و  تیلک  تعسو و 
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زاب یهن ، مان  هچ  ره  ای  یجراخ » لعف   » ای یجراخ » عوقو   » کی هک  ادخ  هدارا  هب  تسا و  یجراخ  تیعقاو  کی  هک  ادـخ  هب  یتقو   - 2
ملق نانع  ینک و  هاگن  دنک ، زمرت  تاینیع  رد  دیاب  تسا و  نهذ  هفسلف  قطنم و  هک  ییوطسرا  هفـسلف  قطنم و  کنیع  اب  تسا  یجراخ 

.درادن یهار  یگدناماو  نتسکش و  زا  ریغ  تملق  يریگبرارق ، تایعقاو  هصرع  زکرم  رد  ینک و  اهر  نانچ  مه  ار 

هک امش  دننک و  راکنا  ار  امش  تلیضف  دادعتسا و  غوبن ، دنتسناوتن  زین  یسایس  نانمـشد  دیراد و  ار  دادعتـسا  غوبن و  نیا  هک  امـش   - 3
.؟ دیتخادرپن مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفسلف  نیودت  هب  ارچ  دیتسه ؛ لوصالا » هیافک   » قیقد میظع و  باتک  هدنروآ  دیدپ 

: دیئوگ یم  تفگ و  دیهاوخ  لوا  شسرپ  خساپ  رد  دیدرت  یب  ناتناوریپ  امش و   - 4

.تسا طوبرم  نآ  هب  ملع  نیا  لئاسم  اریز  تسا ؛ مزال  رایتخا » ربج و   » لئاسم هب  نآ  نداد  طابترا  لوصا و  ملع  هعسوت 

قطنم لب  هقف  نییبت  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  نییبت  زا  لبق  هک  دهد  یم  ناشن  ربج ، نورد  هب  ناتطوقـس  امـش و  خـساپ  نیمه 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  هقف  يارب  .درادن  یگدناماو  ملق و  ندش  هتسکش  زا  ریغ  یهار  شور  هویش و  نیا  دیا و  هتخادرپ  تیب  لها  هقف 

ًالمع مه  ًاهافـش و  مه  دنا  هدرک  مالعا  ار  ناش  بتکم  اب  هفـسلف  نآ  یگناگبی  تیب  لها  دوخ  هک  دـییوج  یم  دادمتـسا  يا  هفـسلف  زا 
هدوب لهاج  هَّللاب ) ذوعن   ) ییوطـسرا هفـسلف  قطنم و  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دیوگب  دناوت  یمن  يا  هعیـش  چیه  لمع  ماقم  رد  هژیوب 

ناش بتکم  هفـسلف  قطنم و  ناونع  هب  ار  هفـسلف  قطنم و  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دنک  راکنا  دناوت  یمن  يا  هعیـش  چـیه  دـنا و 
.دندرکن رایتخا 
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عباـت هجیتن   » هک ارچ  دوش  یم  طوبرم  یبنجا  بتکم  نآ  هب  زین  نآ  هجیتن  دوش  هتفرگ  ماو  رگید  بتکم  زا  هلأـسم  کـی  هیاـپ  هک  یتقو 
« ینیزگ  » دـب زا  نیا  لـب  نارگید  یکرد  یب  یمهف و  مک  لـیلد  هب  هـن  دنکـش  یم  مـلق  تـسا  نـینچ  نوـچ  و  تـسا » تامدـقم  سخا 

.تسامش

: میوگ یم  .تسین  ام  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف  قطنم و  نیودت  تیلوئـسم  ماقم  نیا  رد  میتسه و  یلوصا »  » اهنت ام  دییوگب  رگا 
.دینک يراددوخ  يریگ  ماو  زا  زین  دیزادرپب و  یلوصا  ًافرص  ثحابم  هب  دیهدن و  هعسوت  ردق  نیا  ار  ناتلوصا  سپ 

رت عیسو  هلحن  ود  نایم  فاکش  درز و  رارصا و  دوخ  عضاوم  رد  شیپ  زا  شیب  يرابخا  هلحن  هک  دوش  یم  بجوم  اه  شور  هنوگ  نیا 
.دنک جراخ  سرتسد  زا  ار  مهافت  دوش و 

طیرفت يارب  ار  هنیمز  فرط ، کـی  طارفا  يرکف ، ناـیرج  ود  دروـخرب  رد  هک  میناد  یم  ردـق  نیا  یـسانش  ناـسنا  ملع  زا  مـک  تـسد 
ینثتـسم هدـعاق  نیا  زا  یتبـسن  اب  دنتـسه و  ناسنا  ام  يرابخا  ناگرزب  یلوصا و  ناـگرزب  همه  هرخـالاب  دـنک  یم  هداـمآ  رگید  فرط 

.دنتسین

لوصا زا  هک  تسا  يا  هلأـسم  رد  همه  تسا  هدـیرفآ  هک  ار  ...و  یگدـیچیپ  لکـشم ، لاوـس ، همه  نیا  یناـسارخ  دـنوخآ  يروآداـی :
کی تسا  هعیـش  هزاوآرپ  يانب  هک  نیا  رب  هوـالع   (1)« نیرمالا نیب  ٌرما  لب  ضیوفت  الو  ربج  ال   » لصا .دـشاب  یم  هعیـش  هدـش  هتخانش 

هتخانش ههیدب  نینچ  زا  دنوخآ  .دیآ  یم  رامش  هب  تیب  لها  هفسلف  قطنم و  مهم  ياه  هیاپ  زا  یکی  یعیـش و  هشیدنا  صخـشم  یگژیو 
.تسا هداد  زادنا  تسد  رپ  هار  شیوپ  هب  نت  هدش و  نادرگ  يور  هدش 

ناشدوخ لامعا  دارفا  تسا : یفاک  هلمج  ود  اهنت  هن »؟ ای  تسا  هدرک  هدارا  ًانیوکت  ار  دارفا  دـب  لامعا  دـنوادخ  ایآ   » هک هلأسم  نیا  رد 
.دنوش یم  تازاجم  زین  نیرمالا  نیب  رما  ساسا  رب  دنهد و  یم  ماجنا  نیرمالا  نیب  رما  ساسا  رب  ار 

دنوخآ دننام  یگرتس  دنمـشیدنا  گرزب و  درم  دنک  یم  یـشک  هلول  ار  صخـش  رکفت  ییوطـسرا  هفـسلف  قطنم و  زا  يوریپ  هک  یتقو 
.دوش یم  راتفرگ  نینچ  نیا 

هک یتقو  دـشاب و  هدارا  ياراد  شلاعفا  رد  ناـسنا  هک  تسا  هدرک  هدارا  ادـخ  .تسا  دـنوادخ  هدارا  قولخم  زین  ناـسنا  راـیتخا  هدارا و 
.دهد یمن  ماجنا  دوخ  مات  ضحم و  هدارا  و  ضیوفت »  » اب دنک  یم  باختنا  ار  لمع  کی  هداد  وا  هب  دنوادخ  هک  يا  هدارا  اب  درف  کی 

ًالماک قلطم و  روط  هب  مه  زاب  دنک  یم  باختنا  هدارا و  یتقو  ًایناث  .تسا  هتفرگ  دـنوادخ  زا  ار  شباختنا  ناوت  هدارا و  ناسنا  ًالوا  سپ 
.نیرمالا نیب  ٌرما  لب  .دوش  ضیوفت  قادصم  ات  تسین  یفسلف ) لالقتسا   ) لالقتسالاب دوخرس و 

مالک هفسلف و 

تسود يارب  ناونع  نیا  هک  مناد  یم  ما و  هدرب  راک  هب  ار  هدش » یمالسا  ییوطـسرا  هفـسلف   » ناونع هوزج  نیا  ددعتم  ياه  تمـسق  رد 
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ناونع نیمه  اب  زین  اج  همه  دوش و  هدیمان  یمالسا » هفـسلف   » ناش هفـسلف  هک  دنراد  تسود  نانآ  تسین  دنیآ  شوخ  هفـسلف  نیا  ناراد 
.دننک یم  ریبعت 

.دنام یمن  شجنر  يدنیآ و  شوخان  يارب  یلیلد  رگید  دشاب  هدـناوخ  اج  نیا  ات  ار  هوزج  نیا  ناراوگرزب  نیا  زا  یکی  رگا  منامگ  هب 
هفسلف نم  لوق  هب  و  یمالسا -  هفسلف  مان  هب  میراد  هفسلف  کی  ًالمع  ام  زورما  مهد : یم  حیضوت  ار  یـساسا  هتکن  کی  زاب  همه  نیا  اب 

صوصخم ناحتما  هژیو ، سالک  صاخ ، داتسا  مادک ، ره  تسادج و  ام  هفسلف  زا  ام  مالک  ینعی  .میراد  مالک  کی  و  هدش -  یمالـسا 
.دراد ار  دوخ  صاخ  هرمن  دوخ و  هب 

هک تسا  نیا  زا  ریغ  رگم  .میناوخ  یم  نیملکتم  ار  مالک  رد  نیـصصختم  میمان و  یم  ءاـمکح  ار  هفـسلف  رد  نیـصصختم  نینچ  مه  و 
یملع ثحب  یملع و  راک  تیب - : لها  نآرق و  هب  دـهعت  اب  ثیدـح -  هیآ و  هب  دـهعت  اـب  ملکتم  هک  تسا  نیا  ملکتم  فوسلیف و  قرف 

؟-  درادن ار  دهعت  نیا  فوسلیف  دنک و  یم 

امهنیب ال یتلا  قحلا  اهیف  امهنیب  هلزنم  نکلو  ردق  الو  ربجال  لاقف  ردـقلاو  ربجلا  نع  لئـس  لاق : مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  نع  . . 3 - 1
ربج هن  دومرف : ترضح  دش ، شـسرپ  ضیوفت  ربج و  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاعلا : هاّیا  اهمَّلَع  نم  وا  ملاعلا  ّالا  امهملعی 
يو هب  ار  نآ  ملاع  هک  یـسک  ای  ملاع  زج  دـنادن  ار  لزنم  نآ  تسا و  اج  نآ  قح  هک  ود  نآ  نایم  تسا  یلزنم  هکلب  ضیوفت  هن  تسا 

یفاک ج 1 ص 222 لوصا  .دشاب  هتخومآ 
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دعاوق  » باتک هب  یلامجا  هعجارم  کی  اب  اـهنت  .تسین  یمالـسا  هفـسلف  درادـن  ثیدـح  نآرق و  لاـبق  رد  يدـهعت  هک  هفـسلف  نیا  سپ 
مـالک و هفـسلف و  ياـه  يراـگزاسان  لـباقت و  دراوم  میناوت  یم  یـسوط  ریـصن  هجاوخ  دـنمجرا  راوگرزب و  هغباـن  همـالع و  ِدـئاقعلا »

(1) .میروآ رامش  هب  ار  ناش  یساسا  تافالتخا 

هدنزارب تیحیسم  يارب  یگناگود  نیا  ؟(2)  دراد ییانعم  هچ  نتشاد  رگیدمه  زا  ادج  مالک  کی  هفـسلف و  کی  ینعی  یگناگود ، نیا 
چیه اب  دشاب  تیلثت »  » رب شا  هیاپ  هک  يزیچ  دـشاب  هتـشاد  يا  هفـسلف  تسناوت  یم  هن  تشاد و  هفـسلف  هن  یـسلوپ  تیحیـسم  اریز  دوب ؛

...اّما دنک ؛ طلسم  لیلد  رب  ار  اعدا  دناشک و  دنب  هب  ار  لقعت  لقع و  هک  یعیسو  تاهیجوت  اب  رگم  .تسین  راگزاس  یقطنم  لقع و 

: مالسلا مهیلع  تیب  لها 

نآرق هب  دهعت  نودب  نآرق  دوش  یم  رگم  تسا  یکی  ناش  مالک  هفسلف و  لب  دنرادن  هفسلف  کی  مالک و  کی  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
.دنزب فرح  شدوخ  هب  دهعت  نودب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا  نکمم  رگم  دیوگب  نخس 

ناونع اهنت  .تشاذـگ  یمالـسا  هفـسلف  ار  نآ  ناونع  دـیابن  تسین و  مالـسا  مالک  مالک ، نیا  ای  تسین  مالـسا  لام  هفـسلف  نیا  اـی  سپ 
یمالـسا فالخ  جیاتن  تسا و  جلف  زین  ندش  یمالـسا  نیا  رد  تفگ : دیاب  تحارـص  هب  هک  تسا  نآ  راوازـس  هدش » یمالـسا  هفـسلف  »

.دراد مه  يدایز 

یعقاو دوجو  رد  درادن  قح  اّما  دنک ؛ ثحب  تاموهفم  رد  دناوت  یم  تسا و  ییوطـسرا  قطنم  رب  ینتبم  زین  ام  يزورما  مالک  مالک : اّما 
.دنک ثحب  ...رد  دنتسه و  ادخ  دوجو  نیع  هک  نهذ  زا  جراخ  تافص  رد  ادخ 

هفـسلف .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مالک  نامه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  تسا و  تیب  لها  هفـسلف  ناـمه  تیب  لـها  مـالک 
.تسا هتفهن  شا  هفسلف  نطب  رد  شمالک  ینعی  .درادن  یقرف  یمالسا  مالک  اب  یمالسا 

هتشذگ ثحابم  زا  يا  هصالخ 

؛ هدـش هدنـسب  راصتخا  هب  ناکما  تیاهن  ّدـح  رد  ًالماک و  یفیک  رظن  زا  مه  یّمک و  رظن  زا  مه  هوزج  نیا  رد  هک  دراد  هجوت  هدـنناوخ 
: اریز

نیب مهم  تافالتخا  زا  فـالتخا  هدراـهچ  هدـش ، هتـشون  یـسوط  ققحم  موحرم  دـیاقعلا  دـعاوق  باـتک  رب  هک  يا  همدـقم  رد  . . 1 - 1
.نامز سفن  رد  مدقت  .دوش 1 -  یم  هراشا  دراوم  نآ  سوئر  هب  هک  هدش  نایب  یعیش ،) يرعـشا ، یلزتعم ، زا  معا   ) نیملکتم هفـسالف و 

 - .لعاف 9 ندوب  راتخم  طانم  .ینامز 8 -  میدق  .لسلست 7 -  .تاداضتم 6 -  .ضرع 5 -  ماسقا  .رهوج 4 -  .ضرع 3 -  لاح و   - 2
ضرغ .لاعفا 13 -  حـبق  نسح و  .دنوادخ 12 -  تذل  تفـص  .یهلا 11 -  تامولعم  تارودـقم و  .یعاد 10 -  رد  فـالخ  عضوم 

حیحـصت همدقم و  اب  دیاقعلا » دعاوق   » هب دوش  عوجر   ) .دنوادخ زا  تادوجوم  رودص  هوحن  دحاولا و  هدـعاق  .یه 14 -  نیا  اتلا  لاعفا 
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تروص هب  اه  فـالتخا  دادـعت  یعرف  لـئاسم  رد  هک  دوش  یم  بجوم  تسا و  یناـبم  رد  اـه  فـالتخا  نیا  هتبلا  یناـگیاپلگ .) یناـبر 
.دبای شیازفا  يدعاصت 

نیا هک  دـندرک  یعـس  عیـشت  ياملع  ناـیم  رد  یخرب  تنـس و  لـها  ناـیم  رد  يزار  رخف  نوچ  يدارفا  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  . . 2 - 2
هب مه  هعیـش  ياملع  زا  یـضعب  شالت  دندش و  هتـشاذگ  رانک  هفـسالف  يوس  زا  وا  لاثما  يزار و  رخف  اّما  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  یگناگود 

.دندش هدیشک  ییوطسرا  هفسلف  تمس  هب  دیسرن و  ماجنارس  هب  هعیش  هدشن  نیودت  هفسلف  مالک و  نیب  قارتفا  مدع  لیلد 
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باـتک يارب  تسا  يا  همدـقم  میظنت  دارم  .تسین  هدوبن و  ییوطـسرا  هفـسلف  نوتم  زا  ینتم  همه  اـی  نوـتم  همه  یـسررب  دوـصقم   - 1
«. ناسنا ناهج و  نییبت  »

نامزاس متسیس و  کی  رد  یساسا  يانبم  کی  رگا  دوش  یم  ینتبم  لقعت  ناینب  رب  تسا و  لقعت  ییوطسرا ، هفسلف  هژیو  هب  هفسلف ،  - 2
.دزیر یم  ورف  هفسلف  نآ  نامتخاس  نامزاس و  همه  دشاب  طلغ  یفسلف 

جک راوید  دور  یم  ایرث  ات  جک  رامعم  دهن  رگ  لوا  تشخ 

همه یتسردان  هوزج  نیا  رد  هک  یلاح  رد  تسا  یفاک  نآ  یـساسا  يانبم  ود  یکی  ندوب  لطاب  تابثا  هفـسلف  کی  لاـطبا  رد  نیارباـنب 
.تسا هتفر  حرش  هب  ییوطسرا  هفسلف  ینابم  لوصا و 

ندوب و يّدج  ياعدا  نامه  اب  لالدتسا ، نامه  اب  قطنم ، نامه  اب  ییوطسرا  هفسلف  اریز  دوبن ؛ زاین  زین  رـصتخم  ثحب  نیا  هب  یتح   - 3
تـشگ تباث  دمآرد و  بآ  زا  لطاب  اه  نآ  همه  و   ) درک یم  ثحب  تایعیبط  رد  هک  ، ندرک هدافتـسا  تاملـسم  زا  ندیـشیدنا و  يدج 

زا ندیـشیدنا و  يدـج  ندوب و  يدـج  ياعدا  نامه  اب  قطنم ، ناـمه  اـب  زین  تاـیهلا  رد  دـنا ) هدوبن  يرگید  زیچ  تاـمهوت  زا  ریغ  هک 
.رگید زیچ  هن  دنک ؛ یم  ثحب  ندرک ، هدافتسا  تاملسم 

شنالطب یّتح  هدـش  لـطاب  دوخ  هب  دوخ  هک  يا  هفـسلف  میراد ، یمنرب  تسد  هدـش  لـطاب  هفـسلف  نیا  زا  هک  میتسه  اـم  نیا  هنافـسأتم 
.تسین هدوبن و  لاطبا »  » دنمزاین

ییانبم تاهابتشا  ییوطسرا و  قطنم  ياه  یگژیو  هب  رصتخم  هاگن  کی  يدنب  عمج  ناونع  هب  هتشذگ  ثحابم  نایاپ  رد  اه  نیا  همه  اب 
هتشاد هدش -  هدوزفا  ناش  تیمها  هب  لب  دنراد  روضح  حیحـصان  ینابم  نیمه  زین  هیلاعتم » تمکح   » بلاق رد  هک  ییوطـسرا -  هفـسلف 

: دشاب رارکت  یعون  هچرگ  میشاب 

: ییوطسرا قطنم  ياه  یگژیو  فلا )

.حیحص قیقد و  سب  نامزاس ، متسیس و  ماجسنا ، رظن  زا  تسا  یقطنم  ییوطسرا  قطنم   - 1

.تایعقاو تاینیع و  قطنم  هن  تسا  یسانش » میهافم   » قطنم و  نهذلا » ملع   » قطنم ییوطسرا  قطنم   - 2

زا دـیابن  دـننک و  یم  ثحب  یعقاو  ینیع و  تاعوضوم  زا  همه  تایعیبط  زین  صخالا و  ینعملاب  تایهلا  معالا و  ینعملاـب  تاـیهلا   - 3
.درک هدافتسا  اه  هصرع  نیا  رد  تسا  نهذ  قطنم  هک  ییوطسرا  قطنم 

مه يور  زا  ریغ  دوش  دراو  تیعقاو  نیع و  هصرع  هب  رگا  قطنم  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  ییوطسرا  هفـسلف  تایعیبط  شخب  طوقـس   - 4
.دنک یم  لیدبت  تاینهذ  هب  ار  تایعقاو  .درب و  یمن  شیپ  زا  يراک  ضحم ، تاینهذ  ندیچ 
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نیا رگا  هک  دـهد  یم  ناشن  دـیحوت ، تابثا  يارب  مالـسا  رد  تیلثت و  تابثا  يارب  کیتسال  وکـسا  هفـسلف  رد  قطنم  نیا  یئآراـک   - 5
.داد نامزاس  نآ  اب  ناوت  یم  ار  رگید  زیچ  ره  دیحوت و  تیلثت و  دوش  دراو  تاینیع  هصرع  هب  قطنم 
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: هیلاعتم تمکح  ییوطسرا و  هفسلف  ییانبم  تاهابتشا  ب )

لقع هک  یلاح  رد  نتـسناد  یلقع  لقعت  لیلحت و  لباق  ار  ادـخ  .تسا  لقع  قلاـخ  هک  دـنوادخ  رب  لـقع »  » دربراـک نداد  لومـش   - 1
.دودحمان دنوادخ  تسا و  دودحم  ًارهق  دنوادخ و  قولخم 

.تسا لولعم  هلع و  نوناق  قلاخ  دنوادخ  هک  یلاح  رد  نتسناد ، للعلا » هلع   » ار دنوادخ   - 2

«. ءاشنا  » و داجیا »  » ياج هب  وشن »  » ای رودص »  » ناونع باختنا   - 3

.تاینیع تایعقاو و  هصرع  هب  تیهام » زا  دوجو  کیکفت   » ینهذ هلأسم  نداد  تیارس   - 4

.تاینیع هصرع  هب  مدع »  » و دوجو »  » ینهذ موهفم  ود  نایم  ِضقانت  نداد  تیارس   - 5

دوجو دوجو »  » هن تسا  یـش »  » تسه جراخ  تیعقاو و  رد  هچ  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  دوجولا » فرـص  دنوادخ   » دـهد یم  هجیتن  هک 
.تسا ینهذ  ًالماک  موهفم  کی 

.درادن دوجو » تدحو   » زا ریغ  یهار  دنروخ ) یم  دنویپ  تاینیع  اب  هک  یتقو   ) ییوطسرا قطنم  يانبم  رب  ییوطسرا  هفسلف   - 6

طوقس هطسفس  هب  تایعقاو  راکنا  اب  هجیتن  رد  دهد و  یم  تیارس  تاینیع  هب  ار  کیکشت »  » ِینهذ ًافرص  موهفم  ییوطـسرا  هفـسلف   - 7
.ددرگ یم  ضرغ » ضقن   » قادصم دوش و  یم  لیدبت  هفسلف  دض  هب  هدرک و 

زا ریغ   ) يزیچ چـیه  هک  یلاح  رد  رگید  عون  ره  ای  تادرجم »  » ناونع اـب  میدـق »  » فصو اـب  دوجولا » نکمم  تادوجوم   » هب رواـب   - 8
.تسین ناکم  و  رییغت )  ) نامز زا  غراف  ادخ )

نآ ناکم  دودح ) سفن   ) یش ره  دودح  تسا و  دودحم  شثودح  نامه  لیلد  هب  ثداح  ره  هک : درادن  هجوت  ییوطـسرا  هفـسلف   - 9
.تسا یش 

یش کی  تسا  نکمم  هنوگچ  نامز .»  » ینعی تکرح  و  تکرح »  » ینعی ثودح »  » سفن هک : دنک  یمن  هجوت  ییوطسرا  هفـسلف   - 10
.دشاب نامز  زا  درجم  ثداح ،

حالطصا هب  ناییوطسرا  ندروآ  هانپ  هیلوا  لماع  درک »؟ قلخ  هچ  زا  ار  هّیلوا  هدیدپ  نآ  دنوادخ   » لاوس رد  نیروذحم »  » زا زیرگ   - 11
عوضوم يافتنا  هب  هبلاس  طلغ و  لاؤس  نیا  ساسا  هک  یلاح  رد  تسا  رـشاع » لقع  ات  مود  لقع  لوا ، لقع  «، » رودـص  » لـیبق زا  ییاـه 

.تسا

هیـضرف هب  هـک  هدرک  راداو  ار  ناییوطـسرا  تـخادرپ »؟ یم  يراـک  هـچ  هـب  تاـنئاک  شنیرفآ  زا  لـبق  دـنوادخ   » لاوـس زا  زیرگ   - 12
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رامـش هب  ضقانت  قادصم  زین  تسا و  بولطم  هب  هرداصم  طلغ و  لاوس  ساسا  هک  یلاح  رد  دـننک  رواب  دنـشاب ، میدـق »  » هک تادرجم 
.دیآ یم 

.دمآ دهاوخ  نآ  حیضوت  دعب ، گرب  دنچ  رد  هک  تسا  يداجیا » لهج   » راچد تدشب  يا و  هفسلف  ره  زا  شیب  یئوطسرا  هفسلف   - 13

ناییوطـسرا هک  تسا  یلکـشم  لح  لب  راکتبا ، کی  هن  تسا و  فشک  کی  هن  يرهوج  تکرح  دـمآ : دـهاوخ  هک  روط  نامه   - 14
هب يزاین  هن  دـندش و  راچد  هابتـشا  نیا  هب  هن  نارگید  .تسا  هدـش  لح  ناشدوخ  يارب  اهنت  دـندوب و  هدرک  داجیا  ناشدوخ  يارب  اـهنت 

.دنراد نآ  ّلح 

یب ثحب  کی  زین  تایئوطـسرا  دوخ  ساسا  رب  یتح  رگیدمه  زا  ود  نیا  کیکفت  ضَرَع و  رد  تکرح  يرهوج ، تکرح  ثحب   - 15
هب ار  هلأسم  نیا  همه  نیا  اب  تسا  ینهذ  عازتنا  کی  ًافرص  ضرع  رهوج و  کیکفت  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  ناشدوخ  اریز  تسا ؛ هدوه 

.دنهد یم  يرّست  تاینیع 

کی لاح  تسا  لیصا »  » شدوجو لیلد  هب  تکرح  سپ  تیهام ، کی  دراد و  دوجو  کی  یش  ره  تسا و  یـش »  » کی تکرح   - 16
هاوخ دناد و  یم  ضرع  رد  اهنت  ار  تکرح  هک  انیس  نبا  يانبم  رد  هاوخ  دوش ؟ یم  عرفتم  تسا  يرابتعا  هک  تیهام  رب  هنوگچ  لیـصا 

.دنتسه تیهام  ود  ره  ضرع  رهوج و  نوچ  دناد  یم  ضرع  رد  نآ  عبت  هب  رهوج و  رد  ار  تکرح  هک  اردص  يانبم  رب 

زا لـصف  عوـن و  سنج ، یفن  هک : تسا  نیا  هیلاـعتم ) تمکح  بلاـق  رد  هژیو  هـب   ) ییوطـسرا هفـسلف  يرهق  یباـجیا و  ياـضتقا   - 17
ًافرـص دوجولا » هقیقح   » هک دزادرپ  یم  تاهیجوت  هب  هاگنآ  دشاب ، دوجولا » هقیقح  «، » دوجولا فرـص   » دـنوادخ هتفرگ  مزال  دـنوادخ 

.تسین ینهذ  موهفم  کی 

یـش کی  ار  ءایـشا  همه  تسا -  تانئاک » ادخ و  ندرک  یکی   » هیلاعتم تمکح  رد  هژیو  هب  ییوطـسرا  هفـسلف  رد  دـیحوت  ینعم   - 18
.تسا ادخ ) زا  ریغ   ) ءایشا همه  زا  هیجوت ) لیوات و  ره  اب   ) تیهولا بلس  ثیدح  نآرق و  رد  دیحوت  نتسناد -  دحاو 

« ندرک قلخ   » و ءاشنا » «، » داجیا  » ناوت .تسا  ضحم » لعف   » هیلاعتم تمکح  يادخ  هلمج  نآ  زا  نایئوطسرا و  وطـسرا و  يادخ   - 19
...و لاعف »  » هن تسا  ضحم » رگاشامت  «، » هدننک رداص   » یتح هن  تسا  ردصم » «، » یِشنُم ء  » هن تسا  أشنَم »  » .درادن ار 

ّدج و نامه  اب  زین  تایهلا  رد  دنک  یم  لالدتـسا  ثحب و  تایعیبط  رد  تقد ، ياعدا  ّدـج و  اب  هک  روط  نامه  ییوطـسرا  هفـسلف   - 20
یم لیکـشت  ینیقی  تامدـقم  زا  تسا  یعدـم  هک  ناهرب  نامه  اب  هویـش و  نامه  اب  قطنم و  نامه  اب  دـنک  یم  لالدتـسا  تقد ، ياعدا 

تدـحو رازبا ، تدـحو  .تسا  روط  نیمه  زین  شتایهلا  دـیدرت  یب  دـمآرد ، بآ  زا  موهوم  لطاب و  شتاـیعیبط  اـه  نیا  همه  اـب  .دـبای 
.دنک یمن  باجیا  ار  يزیچ  نالطب » رد  تدحو   » زا ریغ  لالدتسا ، نایرج  تدحو  هویش ،
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مییوگب ات  تسین  نآ  ياه  هتفای  زا  بلطم  نیا  ینعی  .درادـن  يا  هراچ  تسا » ناویح  ناـسنا   » هب داـقتعا  زا  ریغ  ییوطـسرا  هفـسلف   - 21
.تسا نآ  شور  هویش و  رازبا و  يرهق  همزال  لب  تسا  یملع  جاتنتسا  کی 

.درادن درف » تلاصا   » زا ریغ  يا  هراچ  ییوطسرا  هفسلف   - 22

.درادن مسیلاربیل »  » زج ییا  هراچ  درف » تلاصا   » نامه ساسا  رب  ییوطسرا  هفسلف   - 23

درادن کش  یسک  هک  یلاح  رد  دهدب  یلمع -  تمکح  ناشدوخ  لوق  هب  يژولوئدیا -  دشاب و  بتکم »  » دناوت یمن  هفسلف  نیا  ینعی 
.دهد یم  یگدنز  يارب  هخسن  يژولوئدیا و  تسا و  بتکم  ینید ) ره  و   ) مالسا

.دشاب دقتعم  هعماج » تیصخش   » هب دناوت  یمن  ییوطسرا  هفسلف   - 24

.دوش لئاق  دارفا  قوقح  لابق  رد  هعماج  يارب  یقوقح  دناوت  یمن  ییوطسرا  هفسلف   - 25

.درادن تعیرش  زا  تقیرط  کیکفت  زج  يا  هراچ  هیلاعتم  تمکح  بلاق  رد  ییوطسرا  هفسلف   - 26

.هیلاعتم تمکح  بلاق  رد  هژیو  هب  تسا  قالخا » ندوب  یبسن   » ییوطسرا هفسلف  يرهق  یباجیا و  ياضتقا   - 27

دـنک و یم  ثحب  مالـسا  رد  مه  روطنامه  دـنک  تباث  ار  کیتسال  وکـسا  تیلثت  تسناوت  یم  هک  روط  نامه  ییوطـسرا  هفـسلف   - 28
.درک تابثا  نآ  اب  ناوت  یم  ار  ضقانتم  زیچ  ره  تاینیع  هب  هفسلف  نیا  نداد  يرّست  هلیسوب  سپ  .دهد  یم  حیضوت  ار  دیحوت 
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اردص گرزب  راکتبا  يرهوج  تکرح 

هیلاعتم تمکح  گرزب  زایتما  يرهوج  تکرح 
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ص:111

مان هب  یلکشم  یسک  دنتـسه و  هدوب و  لیاق  دنوادخ ) دوجو  زا  ریغ   - ) یـش ره  رییغت  ءایـشا - » رد  تکرح   » هب یفوسلیف  هفـسلف و  ره 
.ناییوطسرا زا  ریغ  درادن  تشادن و  هن »؟ ای  تسا  رهوج  رد  تکرح  ایآ  »

هلأسم کی  هک  نآ  نتسناد  يرابتعا  تیهام و  زا  تلاصا  بلس  زا  سپ  دنداد  هعـسوت  ار  تیهام  دوجو و  هلأسم  ناییوطـسرا  هک  یتقو 
دندرک و ثحب  تسین ، لیـصا  زیچ  کی  ینهذ  عازتنا  فصو  اب  تسا و  يرابتعا  هک  یتیهام  عزتنم » تیهام   » يور دـندمآ  دوب ، ینهذ 

: دندرک راب  ینهذ ، يرابتعا  عوضوم  نیا  رب  ار  یعقاو  ینیع و  لئاسم 

.ضرع ای  تسا  رهوج  ای  تیهام   - 1

.تسین عوضوم  هب  مئاق  تسا و  سفن  هب  مئاق  رهوج   - 2

.تسا عوضوم  هب  مئاق  تسین و  سفن  هب  مئاق  هک  تسا  نآ  ضرع   - 3

: رگید هلحرم 

؟ - ؟ یش ره  ضارعا  ضرع و  صاوخ  زا  ای  تسا  یش  رهوج  صاوخ  زا  رییغت  تکرح و  ایآ 

اب وت  نم و  هک  هسلج  نیا  لوط  رد  دبای  رییغت  رهوج  رگا  اریز  تسین ؛ رهوج  رد  تکرح  دیوگ : یم  راینمهب  هب  انیـس  نبا  لاثم : باب  زا 
.تسا ضارعا  رد  رییغت  تکرح و  سپ  راینمهب ، نآ  وت  هن  مدوب و  هسلج  لوا  رد  هک  موش  یم  یلعوب  نآ  نم  هن  مییوگ  یم  نخس  مه 

رب ار  یعقاو  عوـضوم  نیا  رگید  فرط  زا  هضحم و  يراـبتعا  هن  دـنناد  یم  تیعقاو ، کـی  ار  تکرح »  » فرط کـی  زا  تسا : تفگش 
.دننک یم  ینتبم  تسا  يرابتعا  هک  تیهام 

نهذ  » ملع کـی  تروـص  هب  یّتـح  دوـش  هتفرگ  نآ  زا  لـصا  نیا  رگا  تسا و  ینتبم  ضقاـنت » یفن  در و   » رب شـساسا  هـک  يا  هفـسلف 
راچد ادیپ  ان  يدح  ات  قیقد و  نکیل  گرزب ؛ ضقانت  کی  هب  هنوگ  نیا  دور ، یم  نیب  زا  هدش  یـشالتم  دنام و  یمن  یقاب  زین  یـسانش »

رادروخرب تیعقاو و  کی  تکرح  تسا و  يرابتعا  تیهام  هک  یلاح  رد  نآ  تاقلعتم  زا  تکرح  دوش و  یم  لصا  تیهاـم  .دوش  یم 
.تلاصا زا 

عبت و لیصا  نیا  هنوگچ  تسا  لیصا  دوجو  دراد و  دوجو  تکرح  سپ  دوجو  مه  دراد و  تیهام  مه  یش  ره  تسا و  یـش »  » تکرح
!؟ تسا يرابتعا  دوخ  هک  دوش  یم  ضرع ) ای  رهوج   ) تیهام عرف 

رد مه  ار  تکرح  هک  اردص  رب  مه  دناد و  یم  ضرع  رد  اهنت  ار  تکرح  هک  تسا  دراو  انیس  نبا  رب  مه  یئانبم  یساسا و  لاکشا  نیا 
نامز رییغت ،  ) تکرح تانئاک  رد  هک  ما  هدرک  نشور  ناسنا » ناهج و  نییبت   » باـتک رد  .دـناد  یم  ضارعا  رد  نآ  عبت  هب  مه  رهوج و 

تکرح ياهنم  یـش  ره  تسا و  یـش  ره  یتسه  تاذ و  نیع  یعونب  دینک ) ریبعت  یظفل  ره  اب  دیراذگب و  هلوقم  نیا  رب  هک  یمان  ره  ای 
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.تسا یش  ياهنم  یش  يواسم 

هب یلکشم  .میزادرپ  یمن  نآ  حورشم  هب  اج  نیا  رد  تسا و  تانکمم  ضرع ) رهوج و   ) تیهام رد  مه  دوجو و  رد  مه  تکرح  ینعی 
لح ار  نآ  ناشدوخ  سپـس  دـندوب و  هدرک  داجیا  ناشدوخ  يارب  اهنت  نایئوطـسرا  دوخ  هک  دوب  یلکـشم  ًالوا  يرهوج » تکرح   » مان

( .درک تابثا  ار  رهوج  رد  تکرح  اردص  هک  يزور   ) دندرک

ناج ساسا  رب  زاب  تسا .) هدـش  اردـص  راختفا  هک   ) ضرع رهوج و  هب  تکرح  ندرک  رـصحنم  دوجو و  نتـشاذگ  رانک  ًاـساسا  ًاـیناث :
لامک  » هب تارـضح  دوخ  رگم  .تسا  ضقاـنت »  » کـی ناـنآ ، قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  ییاـنبم  رظن  ساـسا  رب  زین  ییوطـسرا و  هفـسلف 

نیا ناگرزب  دراد ؟ يا  ینعم  تکرح  زا  ریغ  هچ ؟ ینعی  لامک  هب  ریس  دنتـسین ؟ لئاق  اه » نآ  دوجو  یلماکت  ریـس   » تاقولخم و دوجو »
.دنا هتفگ  دوجو  لامک  زا  نخس  هشیمه  اردص  دوخ  هلمج  نآ  زا  یگمه و  هفسلف 

تکرح يدوجو ، تکرح  دومرف : یم  شا  هفـسلف  ياضتقا  قطنم و  ساسا  رب  دـیاب  تسا  صقاـن  اردـص  گرزب  راـکتبا  زونه  نیارباـنب 
.دنتسه هس  ره  یضرع  تکرح  يرهوج ،
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هب دورو  ناـش و  هفـسلف  قطنم و  ورملق  زا  جورخ  قادـصم  ناـمه  نیا  و   ) تسین هدوبن و  نانخـس  نیا  هب  يزاـین  چـیه  تقیقح  رد  اـّما 
نیا هب  مه  يزاین  دـنناد و  یم  رییغت  تکرح و  رد  ار  یـش »  » رگید ياه  هفـسلف  هفـسالف و  همه  تسا ) تاـیعقاو  ناـهج  نیع و  هصرع 

.دنرادن تسا ، نهذ  شا  یلصا  ءاشنم  هک  اه  کیکفت 

رد هلأسم  ساسا  ًاثلاث  تسا  مزال  ریغ  لاق  لیق و  کی  هلأسم  ساسا  ًایناث  درادن  یـشزرا  چیه  نارگید  يارب  ًالوا  اردص  راکتبا  نیا  سپ 
.تسا حیحصان  تایعقاو ، ینیع و  ثحابم 

اه قیوشت  نیا  اب  ار  ام  یعبانم  مادـک  یناسک و  هچ  تسیچ ؟ يرهوج  تکرح  ياغوغ  نیا  تسا ؟ راکتبا  يروآون و  هعیدـب و  هچ  نیا 
تایح بتکم  نیا  ات  مینامب  رانک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هفـسلف  زا  شیپ  زا  شیب  دـننک  یم  یعـس  هدرک و  لـغب » هناودـنه  »
یمرد ًالمع  یگمه  هک  یلاح  رد  دنک  نشور  قالخا ، گنهرف و  یناسنا و  مولع  هفسلف و  رد  ار  تیرـشب  گرزب  هابتـشا  دناوتن  شخب 

لها مالک  .دراد  درف  هب  رصحنم  ییآراک  رثؤم و  تخـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  شور  هار و  هک  میراد  ناعذا  هدرک و  كرد  میبای ،
، نیرتدنسپلد نیرت ، هنازرو  درخ  نیرترگ ، نشور  نیرت ، هدنزاس  شدوخ  یفسلف  حور  بلاق  رد  شدوخ  ناسل  قایـس و  نایب ، رد  تیب 

.تسا ملع  هفسلف و 

نیرت کـچوک  هن  دراد و  يا  هدـیاف  هصرع  نیا  رد  هن  دراد و  ار  زور  یناـسنا  مولع  نییبـت  ناوت  هن  هدـش ، یمالـسا  ییوطـسرا  هفـسلف 
.تسا هدش  هصرع  نیا  رد  گرزب  لکشم  شدوخ  لب  تسه  نآ  رب  يزاین 

مه دهد و  یمن  وجشناد  هب  يدوس  مه  هک  میتشاذگ  یمالسا » فراعم   » ار شمان  میراد  اه  هاگـشناد  يارب  ییوطـسرا » فراعم   » کی
.دهد یم  هولج  يرگید  هنوگ  وا  رظن  رد  ار  نید  يامیس  يدح  ات 

وا هب  هبناج  همه  هدـننک  عناقو  بسچ  لد  ِنید  ام  یفراـعم  نتم  نیا  هن  دـنامب و  یقاـب  شردـپ  هناـیماع  نید  رد  دـناوت  یم  هن  وجـشناد 
.ددرگ یم  هجاوم  درادن  یسنا  رشب  ترطف  اب  هک  یمیمص  ریغ  زیچ  اب  ًاروبجم  دنک و  یم  هضرع 

« يرهوج تکرح   » اب ار  یتعنص  هدکشناد  يوجشناد  کی  دیوگب  تسین  یسک  رخآ  عوضوم ، نیا  رد  یساسا  بلاطم  همه  زا  هتشذگ 
؟؟؟ -  يا هدیاف  هچ  يراک و  هچ  یسنا و  هچ 

تیب لها  هک  تسا  نیا  رب  یقلت  ناهج  يا  هشیدـنا  یملع و  حطـس  رد  هک  میا  هدرک  يراک  اه  نرق  لوط  رد  هک : مینک  فارتعا  مییاـیب 
هن و  داـصتقا » ملع   » هن و  یـسانش » هعماـج   » هن و  یـسانش » ناور   » هن و  یـسانش » ناـسنا   » هن دـنراد  يا  هفـسلف  هن  نآرق  مالـسلا و  مهیلع 

.میهد یم  همادا  ار  هار  نیا  زونه  يدوس  هچ  يارب  ارچ و  میناد  یمن  هک  تسا  نیا  روآدرد  مهم و  ...هن و  و  تیریدم » »

مهیلع تیب  لـها  هک  تسا  نشور  ناـش  يارب  ًـالماک  دـنناد و  یم  یبوخ  هب  هک  دنتـسه  ناملـسم ) ریغ   ) يزکارم يدارفا ، اـیند  رد  اـّما 
هب قلعتم  ناشدوخ و  لام  نوچ  یلو  ار  نآ  نیرت  هدنزاس  نیرت و  حیحص  مه  نآ  ار ، روکذم  مولع  همه  مه  دراد و  هفسلف  مه  مالـسلا 

.دننک یم  قیوشت  میدومیپ  اه  نرق  هک  يا  هدیاف  یب  هار  ندومیپ  يارب  ار  ام  دنزادرپ و  یمن  نآ  هب  دنناد  یمن  ناشدوخ 
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: يداجیا لهج  یعیبط و  لهج 

، یئاه شخب  .دنتـسه  یملع  راک  ياه  عوضوم  اه » لوهجم   » سپ تسا  ملع  هب  اه  نآ  لیدبت  اه و  لهج  نییبت  ملع  راک  یعیبط : لهج 
عـسو یلع   ) ملع هفیظو  هک  تسا  لوـهجم  ًاـتعیبط  اـعبط و  رـشب  يارب  یتـسه  ناـهج  نیا  زا  يرامـش  یب  داـعبا  یئاـهزیچ و  يدراوـم ،

.تساه نآ  حیضوت  هیرشبلا )

رد ًاتعیبط  اعبط و  هک  یلهج  دوش ، یم  لهج » داجیا   » هب رجنم  يرهق  روطب  یهاگ  ، نییبت نیا  يوپاـکت  رد  یملع  راـک  يداـجیا : لـهج 
یم یط  ار  نآ  شناد  نایامیپهار  هک  یئاه  هچوک  سپ  هچوک و  چیپ  مخ و  زا  اهنت  تشادن  دوجو  یتسه  ناهج  ناسنا و  نایم  تیعقاو 

.دوش یم  یشان  دننک ،

اب يا  هفسلف  شنیب و  ره  .دمآ  شیپ  رهوج »  » هب تبسن  نایئوطسرا  هفـسلف  رد  هک  تسا  تکرح »  » لکـشم نیمه  يداجیا ، لهج  هنومن 
هـس دزادرپ  یم  اه  نآ  نییبت  هب  ملع  دنوش و  یم  یملع  راک  عوضوم  هک  یتالوهجم  سپ  .ددرگ  یم  لهج » داجیا   » نیا راچد  یتبـسن 

: دنتسه عون 

.تسا لوهجم  ناش  يارب  هک  دنناد  یم  دنراد و  هجوت  اه  نآ  هب  اه  ناسنا  هک  یئاه  لهج  هدش : هتخانش  یعیبط  ياه  لهج   - 1
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نیرتگرزب اه  لهج  عون  نیا  نییبت  فشک و  .دنرادن  هجوت  اه  نآ  هب  اه  ناسنا  هک  یئاه  لهج  هدـشن : هتخانـش  یعیبط  ياه  لهج   - 2
.اه نآ  نییبت  هب  دسر  هچ  ات  تسا  یگرزب  ملع  دوخ  اه  نآ  دوجو  هب  ندرب  یپ  اهنت  هک  تسا  شناد  ملع و  راختفا 

لهج هنوگ  نیا  تشادن  دوجو  ناهج  رد  یملع » راک   » مانب يزیچ  رگا  دنتشادن  دوجو  ًاساسا  هک  یئاه  لهج  يداجیا : ياه  لهج   - 3
.دنا شناد  لها  ياه  « اطخ  » تقیقح رد  اه  نیا  .دندش  یم  هشیدنا  ملع و  يارب  یلکشم  هن  دندمآ و  یم  دوجو  هب  هن  اه 

یمرد ینـشور  هب  دـنک  هجوت  یهوژپ  شناد  ره  رگا  اـما  تسین ؛ نوـصم  اـطخ  نیا  زا  یملع  ره  هفـسلف و  ره  شنیب ، ره  تسا  تسرد 
هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  هفسلف  نآ  هنحص  زا  یعیسو  ورملق  تسا و  بلاغ » رصنع   » کی نایئوطسرا  هفـسلف  رد  یگژیو  نیا  هک  دبای 

( یتسه ناهج  زا  رت  خارف   ) خارف سب  هساک  نیا  هت  رد  يزیچ  نادـنچ  دوش  هتـشاذگ  راـنک  نآ  زا  شخب  نیا  رگا  هک  يدـح  رد  تسا 
.دنام یمن 

ناماما تشگ  یم  بجوم  یهاگ  هک  تسا  هتکن  نیمه  .تسا و  هّزنم  يداجیا » لهج   » نیا زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هفـسلف 
یم ار  يریسم  یهاگ  نانآ  اریز  دنیامن ؛ شاخرپ  نانآ  هب  ای  دننک  هلگ  مکح ، نبا  ماشه  دننام  ناش  یمیمص  نادرگاش  زا  مالـسلا  هیلع 

.دش یم  هتشاذگ  ماما  باسح  هب  ًانایحا  تشگ و  یم  رجنم  لهج  داجیا  هب  هک  دندومیپ 

هلئسم راهچ  رد  اردص  اب  ماگ  هب  ماگ 

نیرت مهم  هک  تسا  نآ  يارب  اه  هلأسم  نیا  باختنا  .مینک  هدهاشم  ار  هیـشرع »  » باتک زا  هلأسم  راهچ  رد  ییانبم  ياه  لاکـشا  نونکا 
نآ تایهلا  تسا و  هدش  لطاب  هفسلف  نیا  تایعیبط  .دنیآ  یم  رامش  هب  نآ  ییاهن  فده  تقیقح  رد  دنتـسه و  هیلاعتم  تمکح  لئاسم 

.درادن یفده  هلأسم  راهچ  نیا  زا  ریغ 

نیا رد  رافـسا  رب  هیـشرع  حـیجرت  .منک  باختنا  متـسناوت  یم  زین  رافـسا  نتم  زا  ار  هلأـسم  دـنچ  نیمه  مهد : حیـضوت  دـیاب  شیپاـشیپ 
: تسا ریز  دراوم  رطاخ  هب  باختنا 

.تسا اردص  باتک  نیرخآ  هیشرع   - 1

.دیآ یم  باسح  هب  اردص  هشیدنا  نیرت  هتفای  لماکت  لیلد  نیمه  هب   - 2

یم هک  ییاج  ات  اردص  تسا و  هدش  نیودـت  هدـش ، دراو  رافـسا  رب  هک  یتاداقتنا  و  تاضارتعا ) زین  و   ) تالاکـشا زا  سپ  هیـشرع   - 3
هب تبسن  مک  تسد  ای  درذگ و  تمالس  هب  داقتنا  ياهریت  هاگجامآ  زا  ات  هدرب  شیپ  يا  هنوگ  هب  ار  لالدتسا  نخـس و  نایرج  هتـسناوت 

.دشاب رادروخرب  یحیضوت  هبنج  زا  زیگنا  ههبش  ياه  هتکن 

رد وا  تسا  هدرک  لزنت  هدروآ  رافـسا  رد  هک  دوخ  هیرظن  ساسا  زا  یتح  تسا و  هدرک  لیدعت  هیـشرع  رد  ار  اه  هلأسم  نیا  اردص   - 4
.تسا هدرک  لزنت  دوجو » تدحو   » هب هیشرع  رد  اّما  تسا  دقتعم  ءایشا -  تدحو  دوجوم - » تدحو   » هب ًاقیقد  رافسا 
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: دوجوم تدحو  ای  دوجو  تدحو  لوا : هلأسم 

« یسانش موهفم   » قطنم اریز  تسا ؛ ریذپ  هیجوت  شرواب  دسر  یم  دوجو » تدحو   » هب ییوطسرا  هفـسلف  قطنم و  شیامیپ  زا  هک  یـسک 
کی دوجو  موهفم  : » دنیوگب مدـع »  » اب لباقت  رد  دـنناوت  یم  ناگمه  دـهدب و  ار  يا  هجیتن  نینچ  دـناوت  یم  یـسانش » نهذ   » هفـسلف و 

یعّدم ِیفوص  کی  هچرگ  تسین  هتفریذپ  هجو  چیه  هب  فوسلیف  کی  زا  مه  نآ  دوجوم » تدحو   » رب هدیقع  اّما  تسا ؛» دحاو  موهفم 
، لوبق ّدر و  عوضوم  دناوت  یمن  اعّدا  نیا  تسا و  يدرف  یـصخش و  دوهـش  کی  یعدـم  وا  اریز  دـشاب ؛ دازآ  ییاعدا  نینچ  رد  دوهش 
وا ياعدم  نخس و  فرح ، دسرب ، مه  هطـسفس  هب  رگا  دنک  یم  یـصخش  دوهـش  ياعدا  یعوضوم  رد  هک  یـسک  .دوش  ماربا  ضقن و 
ّدر ای  ثحب  نودب  شریذپ  دشاب : هتـشاد  دناوت  یم  ار  يریگ  عضوم  ود  زا  یکی  وا  نخـس  دروم  رد  سک  ره  تسین  دقن  ثحب و  لباق 

تادوجوم ءایـشا و  .درادن  ییانعم  هطـسفس  زا  ریغ  دوجوم » تدحو   » هب هفـسلف  قیرط  زا  فوسلیف  کی  ندیـسر  اّما  ثحب ؛ نودـب  نآ 
تایعقاو راکنا  زا  ریغ  يا  هیرظن  نینچ  .دنتسه  دحاو  یـش  کی  یگمه  ناشرثکت  تازیامت و  همه  نیا  اب  یتسه  ملاع  تایعقاو  ناهج ،

.درادن ییانعم  هطسفس  ّمتا  قادصم  زا  ریغ  زین  تایعقاو  راکنا  درادن و  ییانعم 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 225 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:114

رد شور  قطنم و  لالدتسا و  نامه  اب  دسر  یم  دوجوم  تدحو  هب  رافـسا  رد  هک  یلالدتـسا  شور  قطنم و  تامدقم ، نامه  اب  اردص 
.دوش یم  عناق  دوجو  تدحو  هب  اهنت  هیشرع 

زا اـی  شناـهرب  ياـه  هیاـپ  تسا  هدـش  دـهعتم  دراد و  راـیتخا  رد  ار  قطنم  نیرت  هنوـگ  یـضایر  نیرت و  مجـسنم  هک  يا  هفـسلف  کـی 
هیشرع رد  دوجوم و  تدحو  هب  رافسا  رد  هنوگچ  دشاب ، هدش ، ملـسم  ینینچ  نیا  ياه  ناهرب  اب  ای  دشاب و  هیلوا  تاملـسم  تایهیدب و 

؟- ؟ تسا لطاب  کی  مادک  حیحص و  کی  مادک  دسر ؟ یم  دوجو  تدحو  هب  اهنت 

ماقم رد  اّما  تسا ؛ هدرک  مکح  نآ  نالطب  هب  هدرک و  لودع  هتفرگ  رافـسا  رد  هک  يا  هجیتن  زا  شرمع  نایاپ  رد  اردـص  تسا  یهیدـب 
رد دوجوم  یعقاو  ياهدوجو  تدحو  دوجو ، تدحو  زا  اردص  دارم  اریز  تسا ؛ لطاب  زین  مود  يریگ  هجیتن  هیرظن و  تفگ  دیاب  دـقن 
هر زین  هیـشرع  رد  هداد  لطاب  هجیتن  رافـسا  رد  هک  هویـش  رازبا و  نامه  .دوجو  ینهذ  موهفم  تدحو  هن  تسا  تانئاک  تینیع  جراخ و 

.دراد لطاب  يدروآ 

: رافسا رد  دوجوم  تدحو  هلأسم  یسررب 

: دینک هدهاشم  ریز  رد  تسا  هدروآ  دروم  هس  رد  هک  هلأسم  نیا  رد  ار  رافسا  ترابع  نیع  ادتبا  کنیا 

: لوا ریرقت 

: تسا هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  لصف 34  يوفطصم ، پاچ  دلج 2  هحفص 368  رد 

ءایـشالا ال لک  دوجولا  بجاوف  ءایـشالا  لک  وهف  کلذک  هقیقحلا  طیـسب  لکو  هطاسبلا  هیاغ  هقیقحلا  طیـسب  دوجولا  بجاو  ّنا  ملعا  »
نیا شتقیقح  هک  يزیچ  ره  تطاسب و  تیاهن  تیاغ و  رد  تسا  هقیقحلا » طیـسب   » دـنوادخ هک  نادـب  ءایـشالا : نم  یـش ء  هنع  جرخی 

«. تسین نآ  زا  جراخ  ءایشا  زا  مادک  چیه  تسا  ءایشا  همه  دنوادخ  سپ  تسا  ءایشا  همه  وا  دشاب  طیسب  نینچ 

: اّما تسا ؛ هدیسر  يا  هجیتن  نینچ  هب  تسا  دقتعم  تیهام » تیرابتعا  دوجو و  تلاصا   » هب اردص  هک  نیا  هب  رظن  دنیوگ  یم  هیجوت :

ءایشا لک  دوجو  دوجولا  بجاو  دوجو  : » دیوگ یمن  وا  تسین  ینتبم  تیهام » زا  دوجو  کیکفت   » هیاپ رب  هجو  چیه  هب  الاب  نخس  ًالوا :
هن تسا  هداد  رارق  انبم  ار  یـش »  » لصا تیهام  زا  دوجو  کیکفت  زا  لبق  ینعی  .تسا  ءایـشا  لـک  دوجولا  بجاو  دـیوگ : یم  وا  تسا »

.ار تیهام » زا  کفنم  دوجو  »

.تیهام کی  دراد و  دوجو  کی  یش  ره  مییوگ : یم  تسا  یش »  » رب عرف  تیهام  زا  دوجو  ینهذ  کیکفت  ثحب 

زا هیجوت  نیا  دراذگ  یمن  یقاب  هیجوت  نیا  يارب  ییاج  هیـشرع  باتک  رد  دوجو  تدـحو  هب  لزنت  هیرظن و  نیا  زا  اردـص  لودـع  ًایناث 
.تسا دیامن » یم  راکنا  عفادم  لیکو  دنک  یم  فارتعا  مهتم   » ِلثَم قیداصم 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 226 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا هب  رظن  .دنک  یم  لالدتـسا  ثحب و  حورـشم  تروص  هب  ...هناهرب و  و  دیوگ : یم  الاب  ترابع  زا  سپ  هیلاعتم  تمکح  راذـگ  ناینب 
ندروآ زا  ًالعف  اذل  تسا  هتسناد  شودخم  ار  نآ  حورشم  حیـضوت  ناهرب و  نیمه  هدرک و  عوجر  اعدا  نیا  زا  هیـشرع  رد  شدوخ  هک 

.دوش یم  رظن  فرص  حورشم ، ترابع  نیا 

ییاهن فده  دش  هتفگ  هک  روط  نامه  اریز  دهدب ؛ دـیاب  تسا و  هداد  یم  تیمها  تخـس  عوضوم  نیا  اعدا و  نیا  هب  نیهلأتملا  ردـص 
هدیزرو یم  رارصا  شدوخ  رواب  هب  تخـس  وا  .تسا  هلأسم  دنچ  نیمه  صخالا  ینعملاب  معالا و  ینعملاب  تایهلا  رد  هیلاعتم  تمکح 
یتبسانم اب  ار  عوضوم  دروم  ره  رد  وا  .دنک  هدافتسا  وا  دروم  رد  زین  تجاجل »  » هژاو زا  یتح  دهد  یم  قح  دقتنم  کی  هب  هک  يرارصا 

.تسا هدرک  رارکت 

دوجولا بجاو  ّنِا  : » دـیوگ یم  تسا و  هداد  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  لـصف  کـی  ون   (1) زا پاچ  نامه  دلج 6  هحفص 110  رد 
یقاب لیوات  يارب  ییاج  چـیه  تادوجوملا » لکو   » هلمج ترابع  نیا  رد  .اهلک » رومـالا  عجری  هیلاو  تادوجوملا  لـکو  ءایـشالا  ماـمت 

.تسا تادوجوم  همه  دنوادخ  دیوگ : یم  وا  درادن  هار  اج  نیا  رد  زین  الاب  روکذم  یهاو  لیوات  یتح  دراذگ  یمن 

یم رظن  فرـص  نآ  ندروآ  زا  اعدا  لصا  زا  شدوخ  لودـع  لیلد  هب  زاب  هک  دزادرپ  یم  اعدا  نیا  ناهرب  نایب  حرـش و  هب  زاب  هاـگ  نآ 
.دوش

يا ههبـش  ياج  چـیه  ات  دزادرپ  یم  ناهرب  تامدـقم  حیـضوت  هب  دروآ و  یم  ناهرب  مامت  تقد  اب  دوجوم » تدـحو   » نیا يارب  اردـص 
.تخادرپ میهاوخ  ناهرب  نآ  هب  یتآ  ياهرطس  رد  هک  دراذگن  یقاب 

«. یهلالا ملعلا  یف  ثلاثلا  رفسلا   » لوصف زا  مهدزاود  لصف  - 1
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: مود ریرقت 

ناهرب هب  دورو  زا  لبق  سپـس  اهّلک » رومالا  عجری  هیلاو  تادوجوملا  لکو  ءایـشالا  مامت  دوجولا  بجاو  ّنا  یف  رـشع : یناثلا  لـصفلا  »
ضماوغ زا  نیا  همکح : ًاملع و  هندل  نم  هَّللا  هاتآ  نم  یلع  ّالا  هکاردا  بعصتسی  یّتلا  هّیهلالا  ضماوغلا  نم  اذه  : » دیوگ یم  اعّدا ، نیا 

«. دشاب هداد  وا  هب  یندل  تمکح  یندل و  ملع  دنوادخ  هک  یسک  يارب  رگم  تسا  راوشد  تخس  نآ  كرد  هک  تسا  هیهلا 

.تسا كرد  لباق  ناگمه  يارب  نآ  ناهرب  مه  اعدم و  مه  ًالوا  .تسا  اردص  ياه  يدنر  زا  ترابع  نیا 

هک یحیـضوت  اب  دننک  كرد  ار  هضماغ  هلأسم  نیا  دنناوتن  دنرادن ) یندل  تمکح  یندـل و  ملع  اردـص  دـننام  هک   ) نارگید رگا  ًایناث :
اردص هیحان  زا  نآ  ناهرب  اعدم و  لصا  حیضوت  نیودت و  هنرگ  دیمهف و  دنهاوخ  یندل ، تمکح  ملع و  نودب  دهد ، یم  ناشیا  دوخ 

چیه سپ  .دزادرپ  یمن  وغل »  » هدیاف و یب  راک  هب  تسا  یندل  تمکح  یندل و  ملع  یعدم  هک  گرزب  تیـصخش  کی  دوش و  یم  وغل 
.دوبن ترابع  نیا  هب  يزاین 

دنک کش  شیوخ  نتشیوخ  رد  دنادب  شودخم  ار  اردص  ياعدا  رگا  هک  دنک  یم  هدامآ  ار  هنیمز  هدنناوخ  نهذ  رد  ترابع  نیا  ًاثلاث :
و دننیب » یمن  اه  لمع  حلاص  ریغ  دننیب  یم  اه  لمع  حلاص   » هدـش هتفگ  روهـشم  ِلثَم  نآ  رد  .اردـص  ناهرب  رکفت و  زرط  لوق و  رد  هن 

: دیوگ یم  اردص 

.تسه شدوخ  رد  بیع  دنکن  قیدصت  ار  نم  فرح  سک  ره  دننک و  یم  قیدصت  ار  منخس  یندل  ملع  ناگدنراد 

: نکیل تفای  ناوت  یم  نیرهاط  همئا  تانایب  رد  ار  ترابع  نیا  هباشم 

اب مه  دـننادب و  هیهلا  ضماوغ  زا  ار  عوضوم  هک  تسا  هدـشن  رداص  یترابع  نینچ  قمع ، ضرع و  لوط و  نیا  اب  زین  همئا  زا  یتح   - 1
.دشاب وغل »  » قادصم هک  دنزادرپب  نآ  حیضوت  هب  هاگنآ  هدرک  فیصوت  ار  نآ  تنمیه  تهبا و  نیا 

یندل ملع  نکیل  دنا ؛ هدرک  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصربمایپ  شود  مه  ار  ناشدوخ  یهاگ  هدرک و  جارعم  ياعدا  هک  ینایفوص  دـندوب   - 2
ینهذ هنیمز  هک  نآ  يارب  يدـنر و  نیا  لـیمکت  لاـمکا و  يارب  اردـص  .تسا  هدرکن  اـعدا  یـسک  هنوـگ  نیا  هب  ار  یندـل  تـمکح  و 
یبلاق رد  ار  ترابع  لب  تسا  هدرک  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و  ياعدا  هیبش  یئاعدا  اهنت  هن  دـنک  داجیا  ًالماک  هدـنناوخ  رد  ار  روکذـم 
ناماما ناربمایپ و  ياعدا  رانک  رد  ار  وا  ياعدا  دناوتب  ات  .دوش ) یضار  بت  هب  هدنناوخ  ات  ریگب  گرم  زا  حالطصا  هب  هک   ) تسا هتخیر 

.دهدب ياج 

: تسا ریز  حرش  هب  هدش  میظنت  یندل  تمکح  ملع و  ساسا  رب  هک  یناهرب  ناهرب :

.تاهجلا عیمج  نم  دحاو  هقیقحلا  طیسب  یلاعت  بجاولا  يرغص :
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.ءایشالا لک  هقیقحلا  طیسب  لک  يربک :

.دوجولا هلک  ّنا  امک  دوجولا  لک  وهف  هجیتن :

: دقن

هجیتن ارچ  تسا ؛ ءایـشالا » لک   » ناهرب ياربک  رد  لومحم  هک  یتقو  ارچ ، نوچ و  نودـب  نآ  شریذـپ  ناـهرب و  نیا  تحـص  ضرف  رب 
هب دامتعا  مدـع  ینارگن و  کی  زا  یـشان  ای  تسا  هابتـشا  کی  نیا  ایآ  ءایـشالا ؟» لک  وهف   » دـیامرف یمن  ارچ  دوش ؟ یم  دوجولا » لک  »

هتفریذـپ ناوخ » قطنم   » يدـتبم هبلط  کی  زا  هک  دوشب  یهابتـشا  بکترم  هک  تسا  راوازـس  گرزب  ياردـص  رب  ایآ  دوخ ؟ یندـل  ملع 
راچد نینچ  نیا  قطنم  ياب  فلا  رد  هلأـسم و  نیرت  ییادـتبا  رد  هیلاـعتم  تمکح  راذـگ  ناـینب  درک  رواـب  دوش  یم  هنوگچ  تسین ؟ - 

؟ دوش شزغل 

: موس ریرقت 

: تسا هدروآ  ریز  حرش  هب  ار  ناهرب  دوجوم » تدحو   » ياعدا نیمه  يارب  هحفص 386  مود  دلج  رد  يو 

.هطاسبلا هیاغ  هقیقحلا  طیسب  دوجولا  بجاو  يرغص :

.ءایشالا لک  وهف  کلذک  هقیقحلا  طیسب  لکو  يربک :

.ءایشالا نم  یش  هنع  جرخی  ءایشالا ال  لک  دوجولا  بجاوف  هجیتن :

ناـمه دروم  ود  ره  رد  زین  ناـهرب  تسا -  ءایـشا  تدـحو  تسا -  دوـجوم » تدـحو   » اـعدا دروـم ، ود  ره  رد  هک  هنوـگ  ناـمه  سپ 
.دهد یم  هجیتن  ار  دوجوم » تدحو   » ینعی ءایشالا » لک  دوجولا  بجاوف  »
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هتشاد مه  یندل  ملع  هب  ءاکتا  هچرگ  .تسا  دوخ ، لالدتـسا  هویـش و  هب  دامتعا  مدع  زا  یـشان  هدمآ  دـلج 6  رد  هک  يا  هجیتن  نیاربانب 
تسا يدنر  ماقم  رد  ای  لب  هتـشگن  نایدتبم  هابتـشا  راچد  يو  هک  دهد  یم  ناشن  دوجولا » هّلک  ّنَا  امک   » هلمج اب  هجیتن  دیکات  .دشاب و 

کی هب  ار  يو  ینارگن ، تدش  ای  دریگب  دوجو » تدحو   » هجیتن دوجوم ، تدـحو  ناهرب  و  دوجوم » تدـحو   » ياعدا زا  هدـنناوخ  هک 
نیا مود  دـلجم  ناهرب  رد  اّما  تسا ؛ هدرک  راچد  نایدـتبم  شزغل  نیا  هب  ار  وا  هتـشگ و  طلـسم  شملق  رب  هداد و  قوس  طایتحا  لزنت و 

تدحو  » و دوجوم » تدحو   » رب ناهرب  مه  اعدا و  مه  لماک  یخاتسگ  مامت و  یگندارم  اب  هدش و  هتشاذگ  رانک  طایتحا  نیا  ای  يدنر 
.تسا هدمآ  ءایشا »

: ناهرب ِناهرب 

حیـضوت و رد  اردـص  .تسا  ناهرب  دـنمزاین  تساعدا و  کی  ًالعف  ءایـشالا » لک  وهف  کلذـک  هقیقحلا  طیـسب  لک   » هک ناـهرب  ياربک 
، تسین رجح  ادخ  تسین ، رجـش  ادخ  مییوگب : رگید  بناج  زا  رگا  تسه و  ادخ  مییوگ  یم  یبناج  زا  دـیوگ : یم  قوف  ياربک  تابثا 

روط هب  و  اه -  تسین  اه و  تسه  زا  اهدوبن - »  » و اـهدوب »  » زا دوش  یم  مئاـق  دـنوادخ  دوجو  تروص  نیا  رد  ...و  تسین  ناـسنا  ادـخ 
هجیتن دنوش و  یم  وا  تاذ  موقم  ود  ره  یـش » ال   » و یـش »  » دوش و یم  رادروخرب  تسین »  » و تسه »  » تیثیح ود  زا  دـنوادخ  هصالخ :

.دوش یم  ادخ » ندوب  بکرم   » نیا

يدوجو نینچ  دیا و  هداد  ادخ  يارب  هبنج  کی  دینک  بلس  ادخ  دوجو  زا  ار  نآ  هک  يا  یش  ره  زا  دییوگب و  امـش  هک  تسین »  » ره زا 
هک نیا  ًالثم.تسا  بکرم  ًارهق  زیچ  نآ  دینک  بلـس  وا  زا  ار  يزیچ  دـیناوتب  امـش  هک  يزیچ  ره  رت : هداس  ترابع  هب  .دوش  یم  بکرم 

ءایشا زا  یش  چیه  ناوت  یمن  نیاربانب  .تسا  ناسنا  ندوب  بکرم  لیلد  ناسنا  زا  ّتیرجش  بلس  نیمه  تسین » رجش  ناسنا   » دییوگ یم 
.درک بلس  دنوادخ  زا  ار 

تابکرم بیکرت  راچد  ار  ادـخ  دوجو  یجراـخ  تیعقاو  نکیل  دـهد ؛ یم  تاـجن  بیکرت »  » زا ار  ادـخ » موهفم   » بیترت نیدـب  اردـص 
.دناد یم  ادخ  نیع  ار  یجراخ  تابکرم  لب  دنک .!!! یم  یجراخ 

یم اردص  رگا  دـش  یم  هچ  دـنام !؟ یم  بکرم  ریغ  دـنوادخ  یعقاو  تاذ  اّما  دـنام ؛ یم  بکرم  ادـخ  موهفم  رگا  ًالثم )  ) دـش یم  هچ 
رد درادـن و  یجراـخ  قادـصم  ینهذ  موهفم  نیا  اـّما  دوش ؛ یم  بکرم  تسین »  » و تسه »  » هبنج ود  زا  نهذ  رد  ادـخ  موهفم  دوـمرف :

؟ دنتسه ادخ  زا  ریغ  ءایشا  همه  جراخ 

: دـیوگ یم  مشـش ) دـلج   ) یناـث فقوم  زا  مجنپ  لـصف  رد  هک  روط  ناـمه  تسا  هدرک  مکح  هنوگ  نیدـب  يداـیز  دراوـم  رد  اردـص 
« .هریثک تاموهفم  اهّنکل  هدحاو  تاذ  اهلک  هیقیقحلا  هتافص  ّناب  لوقلا  حاضیا  سماخلا : لصفلا  »

دنتـسه هریثک  تاموهفم  نهذ  رد  اه  نآ  هک  نیا  اب  دناد  یم  دحاو  کی و  جراخ  رد  ار  ادـخ  تافـص  ترابع  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه 
ار راتفر  نیمه  رظن  دروم  هلأسم  رد  ارچ  دـنیب ؛ یمن  نآ  رد  زین  یلاکـشا  چـیه  دـهد و  یم  يار  جراخ » نهذ و  قباـطت  مدـع   » هب ینعی 

؟ دنک یمن 
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هک هتفرگن  مزـال  نیا  تسا و  هتفرگ  مزـال  ار  ینهذ  يادـخ  ندوـب  بکرم  نـهذ  ملاـع  رد  دـنوادخ  زا  ءایـشا  بلـس  دـیوگ : یمن  ارچ 
.ًالوا نیا  مینکن !؟ -  بلس  وا  زا  زین  ار  ءایشا  مینادن و  طیسب  ار  یعقاو  دنوادخ 

: دوش یم  ریز  حرش  هب  مود  ناهرب  ًایناث :

.هقیقحلا طیسب  یلاعت  بجاولا  يرغص :

(. ًابکرم راص  ّالاو   ) هنع یش ء  بلس  حصی  کلذک ال  طیسب  لک  و  يربک :

(. ءایشالا لک  یلاعت  بجاولاف   ) هنع یش ء  بلس  حصی  یلاعت ال  بجاولاف  هجیتن :

وا تامدقم  اریز  قلطم ؛ هن  تسا  دیقم  هدرک  تباث  اردص  هچ  نآ  اریز  تسا ؛ شودـخم  ناهرب  نیا  ياربک  قالطا  هک  تسا  نشور  اّما 
: دیوگب دیاب  سپ  دنهد  یم  لیکشت  میهافم »  » اه و موهفم »  » ار

(. ًاعقاوو ًاموهفم   ) هقیقحلا طیسب  یلاعت  بجاولا  يرغص :

.هنع میهافملا  نم  موهفم  بلس  حصی  کلذک ال  طیسب  موهفم  لک  و  يربک :

.هنع میهافملا  نم  موهفم  بلس  حصی  بجاولا ال  موهفمف  هجیتن :
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يا هیـضق  نینچ  نتفگ  تینیعاب » ینهذ  هیـضق  ره  نایم  همزالم  مدع   » لصا هب  رظن  مه  دوش و  یم  حیحـص  ناهرب  مه  تروص  نیا  رد 
.تسا نینچ  نهذ  ملاع  تسا و  نیا  نهذ  يرآ  .درادن  یلاکشا  چیه  یسانش  نهذ  ملع  نهذ و  ملاع  رد 

دوش و لمح  بجاولا » موهفم   » عوضوم هب  دناوت  یم  مه  هقیقحلا » طیـسب   » لومحم يرغـص  رد  نوچ  هک  تسا  نیا  رد  اردص  لکـشم 
كارتشا مه  وت  راچد  قدص ، رد  كارتشا  نیا  زا  تسا  قداص  هیـضق  ود  ره  دوش و  لمح  بجاولا » هیعقاو   » عوضوم هب  دناوت  یم  مه 

.دوش یم  يربک  رد  قدص 

: دییامرف هجوت  ریز  هیضق  ود  هب 

.ًاموهفم هقیقحلا  طیسب  یلاعت  بجاولا   - 1

.ًاعقاو هقیقحلا  طیسب  یلاعت  بجاولا   - 2

.دشاب اردص  يارب  ارغص  دناوت  یم  لوا  هیضق  اهنت  اّما  دنتسه  قداص  حیحص و  هیضق  ود  ره 

: دینک هجوت  ریز  ناهرب  ود  هب 

: لوا ناهرب 

.ًاموهفم هقیقحلا  طیسب  یلاعت  بجاولا  يرغص :

.هنع موهفم  بلس  حصی  ًاموهفم ال  هقیقحلا  طیسب  لکو  يربک :

(. تاموهفملا لک  بجاولا  موهفم   ) هنع موهفم  بلس  حصی  یلاعت ال  بجاولا  موهفمف  هجیتن :

قباطت تخانش  زین  یسانش و  نهذ  ملع  رد  هک  دهد  یم  ام  هب  ار  یسانش  موهفم  یسانش و  نهذ  هجیتن  کی  تسا و  حیحص  ناهرب  نیا 
.دروآ یم  ناغمرا  هب  يدایز  هرهب  اه  قباطت  مدع  اه و 

: مود ناهرب 

.ًاعقاو هقیقحلا  طیسب  یلاعت  بجاولا  يرغص :

.هنع یش ء  بلس  حصی  کلذک ال  طیسب  یعقاو  یش ء  لکو  يربک :

(. ءایشالا لک  بجاولاف   ) .هنع یش ء  بلس  حصی  ال  ًاعقاو ، یلاعت  بجاولاف  هجیتن :
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.درک بلس  ار  رگید  ءایشا  ناوت  یم  ادخ ) ریغ  ای  دشاب  ادخ   ) یعقاو یـش  ره  زا  تسا و  طلغ  ناهرب  نیا  ياربک  هک  دینک  یم  هدهاشم 
بکرم ءایشا  و  تسین ) ادخ  دیز   ) بکرم یش  زا  ار  طیسب  یش  ...و ) تسین  رجح  تسین ، رجش  دیز   ) بکرم یـش  زا  ار  بکرم  ءایـشا 

(. ...و تسین  رجح  ادخ  تسین ، رجش  ادخ   ) طیسب یش  زا  ار 

طلغ و ار  اه  بلس  نیا  يروعش  يذ  يربمایپ و  ییادخ ، یلقع ، یلقاع ، چیه  دننک  یم  ار  اه  بلـس  هنوگ  نیا  راب  نارازه  هنازور  مدرم 
.دنناد یم  یگناوید  لقعت و  لقع و  دض  يدرخ ، یب  ینادان ، فالخ ، ار  اه  نیا  سکع  لب  .دناد  یمن  تسردان 

یم تاحضاولا  حضوا  زا  تسا و  طلغ  ناگمه  رظن  رد  هنع » یـش ء  بلـس  حصی  کلذک ال  یعقاو  طیـسب  یـش ء  لکو   » ياربک ینعی 
.دشاب

تسا يربک  هب  يرغص  رد  قدص » قالطا   » نداد تیارس  يرغص و  رد  هیـضق  دییقت  مدع  هدرک  هابتـشا  راچد  ار  اردص  هک  يزیچ  سپ 
دیاب ًایناث  .تسین و  راگزاس  وا  ياربک  اب  يرغص  قالطا  نکیل  تسا ؛ حیحص  زین  نآ  قالطا  هچرگ  دروایب  دیقم  ار  يرغص  ًالوا  دیاب  وا 

.دهدب حیحص  هجیتن  دشاب و  حیحص  ناهرب  تامدقم  ات  دنک  موهفم »  » هب دیقم  زین  ار  يربک 

ياعدا ًارهاظ  دنزجاع ؟! نآ  هدـهاشم  زا  اه  یـضعب  ارچ  مناد  یمن  یلو  تسا  حـضاو  نشور و  ییاردـص  ناهرب  نیا  لاکـشا  صقن و 
.تسا هدرک  يا  هدننکش  مهرد  بیجع و  ینیب  مک  دوخ  راچد  ار  ضعب  نیا  اردص  هیحان  زا  تمکح  یندل و  ملع 

دید دیهاوخ  دیهدب  تسا  هدـیمهف  ار  ییوطـسرا  قطنم  هک  يا  يدـتبم  هبلط  کی  تسد  هب  دیـسیونب و  ار  ناهرب  نیمه  شیامزآ  يارب 
.داد دهاوخ  حیضوت  امش  هب  ار  نآ  ندوب  شودخم  ًاروف 
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نایم ییاه  ناهرب  نینچ  اب  تسا و  هدرک  نهربم  ار  نایفوص  یقارـشا  يدوهـش و  فشک و  ياـهاعدا  اـه ، ناـهرب  هنوگ  نیا  اـب  اردـص 
(1) .تسا هداهن  انب  ار  هیلاعتم  تمکح  هداد و  یتشآ  ناییاشم  ِیشم  نایقارشا و  قارشا 

: دوجوم تدحو  يارب  رگید  ناهرب 

فقوم زا  مهدزاود  لصف  رد  وا  تسا  هدوب  اردص  هقالع  دروم  تخـس  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  دوجوم » تدـحو   » ینعی عوضوم  نیا 
دشاب و دناوت  یمن  دوجوم ، تدحو  زا  ریغ  ءامکح  ینابم  ییوطسرا و  تمکح  یباجیا  ياضتقا  دنک  تباث  هک  تسا  هدرک  یعس  موس 
ار نایفوص  زا  هورگ  نیا  دـهد و  حیـضوت  ار  دنتـسه ، لئاق  دوجوم  تدـحو  هب  هک  نایفوص  زا  هدـع  نآ  يارآ  هک  هدرک  شـشوک  زین 

تدـحو هب  هن  ًاـنایحا  هک  یناـیفوص  دـنراد و  رواـب  دوجو  تدـحو  هب  هک  یناـیفوص  دـیق  نیا  اـب  تسا و  هدـیمان  نیققحملا » هیفوصلا  »
لزنت دوجو  تدحو  هب  اردص  دوخ  هک  هیـشرع  باتک  رد  یلو  دنوش  یم  هتـشاذگ  رانک  دوجو ، تدـحو  هب  هن  دنتـسه و  لئاق  دوجوم 

.دنوش یم  عقاو  يو  دییات  دروم  زین  نایفوص  زا  مود  هورگ  دنک  یم 

هب لصف  نیا  رد  يو  .تسا  هتشاد  نآ  ماجنا  رد  یعس  اردص  هک  تسا  ءاشم » هفسلف  قارشا و  نایم  یتشآ   » ياهزارف زا  یکی  لصف  نیا 
دوجوب دجوت  دوجولا  هرثکتملا  هریثکلا  ءایـشالا  ّنا  اذه  نم  ملعف  : » دـیوگ یم  یلوا  لصا  نایاپ  رد  دزادرپ و  یم  لصا  راهچ  حیـضوت 

.دهد یم  همادا  ار  تدحو » نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدحو   » یضایر ضقانت  لب  یضایر  داضت  نیا  و  .دحاو »

یفنم ینعم  ره  ای  ریقحت  هدرکن -  يادخ  زا -  ییوب  منخس  یتح  هک  منک  ظفح  يروط  ار  گرزب  درم  نیا  مارتحا  منک  یم  یعـس  نم 
یهیدب ینعی  یضایر  ضقانت   » میوگ یم  مه  اج  نیا  رد  .مهد  ماجنا  یفـسلف  یملع و  يدقن  ثحب  کی  ًافرـص  دشاب و  هتـشادن  رگید ،

زین روط  نامه  ناش ؛ مارتحا  لماک  ظفح  اب  میمان  یم  ییاطـسفوس  ار  میدق  نانوی  ییاطـسفوس  ناگرزب  هک  روط  نامه  هطـسفس » نیرت 
(2) .مرب یم  راک  هب  ار  ترابع  نیا  اردص ، غوبن  رب  جرا  مارتحا و  ظفح  اب  نآ  زا  شیب  لب 

؛(  متفر یمن  رت  هاتوک  ای  رتارف  تدحو »  » زا يا  هّرذ  متفر ، یم  شیپ  وا  هویـش  کبـس و  تامدـقم و  نآ  هب  مدوب و  وا  ياج  هب  نم  رگا 
ترثک و نیع  رد  تدحو  هب  رواب  هب  يزاین  چـیه  مینادـب و  مه  وت  لایخ و  ار  ترثک »  » هک دـنک  یم  باجیا  وا  هویـش  تامدـقم و  اریز 

.مدرک یمن  راتفرگ  هنوگ  یضایر  ضقانت  نیا  هب  ار  مدوخ  و  تسین ) هدوبن و  تدحو ، نیع  رد  ترثک 

ینیگمهس روکذم ، ضقانت  هب  طوقس  نکیل  دوش ؛ یم  لئاق  یتمرح  زین  ترثک  يارب  هطسفس »  » هنمیه قدص و  زا  نتـساک  يارب  اردص 
لحمـضم هدیبوک و  نایئاطـسفوس  برـشم  رد  هچنآ  زا  شیب  بتارم  هب  لقعت  لقع و  هک  يدح  رد  دنک  یم  رتدـیدش  ار  هطـسفس  نیا 

.ددرگ یم  لحمضم  هدیبوک و  دوش ، یم 

هطـسفس سپ  تـسا  هفـسلف  کـی  ضقاـنت ، نـیا  و  دوـجوم » تدـحو   » لـصا هـلمج  نآ  زا  شا  هژیو  لوـصا  اـب  هیلاـعتم  تـمکح  رگا 
.تسا هفسلف  نیرت  یلاع  نایئاطسفوس 

هیشرع رد  دوجو  تدحو  هلأسم  یسررب 
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: مینک یسررب  نیهلأتملا  ردص  هیشرع  باتک  رد  ار  هلأسم  کنیا 

ینعی .تسا  هدرک  لزنت  دوجو » تدـحو   » هب دوجوم » تدـحو   » زا باتک  نیا  رد  وا  تسا و  اردـص  باتک  نیرخآ  هیـشرع  دـش : هتفگ 
زا ار  دـنهد  یم  رـس  هَّللا » ّالا  یتّبج  یفام   » ای قحلانا »  » راعـش دنتـسه و  دـقتعم  دوجوم » تدـحو   » هب هک  ار  نایفوص  زا  یگرزب  نایرج 

يارب لب  هرابود  ًاددجم و  نکیل  تسا ؛ هدرک  رظن  فرص  ناشیاهراعـش  ندرک  نهربم  زا  هتـشاذگ و  رانک  گرزب » یتشآ   » نیا لومش 
ساسا رب  ار  يربک  يرغص و  دش  هتفگ  رتشیپ  هک  روط  نامه  اّما  تسا  هدرک  رارکت  ار  ناهرب  نیا  هیشرع  رد  ورافسا ) رد   ) راب نیمدنچ 

.ءایشا تدحو  دوجوم و  تدحو  هن  تسا  هتفرگ  دوجو » تدحو   » هجیتن هدروآ و  ءایشا »  » و یش » »

،ج 3. رافسا هیناهربلا .» نیناوقلل  هقباطم  هیقوذلا  مهتافشاکم  انلعج  نحن   » دیوگ یم  دروم  نیا  رد  اردص  دوخ  - 1
هفسلف ص 59. خیرات  تسا .» رت  یمارگ  تقیقح  یلو  تسا  یمارگ  نوطالفا  : » تفگ یم  وطسرا  - 2
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: هیشرع هلأسم  نیلوا  دقن 

میسقت یف  هّیندل  هدعاق  دعاوق  هیفو  هتایآو  هئامساو  هتافصو  هَّللاب  ملعلا  یف  لوالا : قرشملا  : » دیوگ یم  هیـشرع  هلأسم  نیلوا  رد  اردص 
« .دوجولا لّوا  تابثا  دوجوملا و 

: دقن

لب دوش  یم  هداهن  جـک  اهنت  هن  تشخ  نیا  دـهن  یم  ار  نآ  هیلاعتم  تمکح  رامعم  هک  تسا  یلوا  تشخ  نامه  نیا  هَّللاب :» ملعلا   - » 1
تسا و لاـحم  هَّللا » تاذ   » هب ملع  دـش  هداد  حیـضوت  رتـشیپ  هک  روط  ناـمه  اریز  درادـن ؛ دوجو  یتـشخ  نینچ  تسا و  موهوم  ًاـساسا 

لوقعم هن  ادـخ  تاذ  تسادـخ  قولخم  لقع  تسین  یلقع  كرد  لـباق  ادـخ  تاذ  دوش ، یمن  یلقع  لـیلحت  لومـشم  زگره  دـنوادخ 
(1) .هارجا وه  ام  هیلع  يرجی  فیک  .تسا  لقع  قلاخ  دنوادخ  لقاع ، هن  تسا و 

ماگنه هحفص 369  دـلج 2  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  یلقع » لیلحت  لباق   » دـنوادخ هک  تسا  هدرک  حیرـصت  يددـعتم  دراوم  رد  اردـص 
ولو : » دـیوگ یم  و 112  هحفص 111  دـلج 6  رد  زین  و  لـیلحتلا » نم  برـضب  لـقعلا  بسحب  ولو  : » دـیوگ یم  ادـخ  دوـجو  زا  ثحب 

«. هلیلحتو لقعلا  رابتعا  بسحب 

تیعقاو یلو  دنک !؟! یم  لیلحت  تسا  دودحمان  هک  ار  ادخ  دودـحم ، ِلقع  دـنک !؟! یم  لیلحت  تسا  قلاخ  هک  ار  ادـخ  قولخم ، لقع 
؛ دنک یفن  ادخ  زا  ار  یتافص  ای  دنادب  ادخ  تاذ  نیع  ار  اه  نآ  دهد و  تبسن  ادخ  يارب  ار  یتافـص  دناوت  یم  اهنت  لقع  هک  تسا  نیا 

.تسا فیرظ  قیقد و  ود  نیا  نایم  قرف  هتبلا  دزادرپب  لیلحت  هب  ادخ  تاذ  رد  دناوت  یمن  زگره  اّما 

هب ار  نآ  ثحبم  نیا  هب  دورو  زا  لبق  هیشرع  رافسا و  رد  اردص  هک  تسا  یندل  تمکح  یندل و  ياعدا  نامه  نیا  هّیندل :» هدعاق   - » 2
هتبلا دص  هک  تسا  هنادنر  راتفر  يدنر و  کی  نیا  دش  هتفگ  گرزب  درم  نیا  مارتحا  ظفح  لامک  اب  رتشیپ  هک  دنک  یم  ملع  حالطصا 

.تسا هدرب  اعدا  نیا  زا  شناوریپ  شناگدنناوخ و  نتشاذگ  ریثأت  تحت  رد  يرفاو  هرهب  يو 

دهاوخ هجیتن  ار  دوجو » تدحو   » هک دید  میهاوخ  نکیل  دنک  یم  عورش  دوجوم »  » زا ار  نخس  ترابع  نیا  اب  دوجوملا :» میـسقت   - » 3
.رافسا فالخ  رب  ار  دوجوم » تدحو   » هن تفرگ ؛

نم دوجولا  ریغ  یش ء  هبوشیال  ام  دوجولا  هقیقحب  ینعنو  اهریغ  وا  دوجولا  هقیقح  اّما  دوجوملا  ّنا  : » دینک هجوت  اردص  نخس  همادا  هب 
.دوجولا بجاوب  یّمسملاوهو  مدع  وا  صقن  وا  هیه  ام  وا  هیاهن  وا  ّدح  وا  صوصخ  وا  مومع 

: دقن

هقیقح ، » تسین موهفم  کـی  ًافرـص  تسا و  یعقاو  یجراـخ و  دوـجو  ياراد  ینعی  دوـجوم »  » هک نیا  نیع  رد  دـنوادخ  نیارباـنب   - 1
هب لیدبت  هلصافالب  سپـس  یعقاو و  دوجوم  ادتبا  ادخ  تاذ  بیترت  نیدب  تسا  ینهذ  موهفم  کی  دوجولا  هقیقح  .تسه  مه  دوجولا »
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.دوش یم  ینهذ  ًافرص  موهفم  کی 

رد اـّما  دوجولا » ریغ  یـش ء  هبوشیـال  اـم  دوـجولا  هقیقحب  ینعنو  : » دـیوگ یم  ادـخ » ندـش  فرـص  موـهفم   » زا رارف  يارب  اردـص   - 2
.دنک یم  دیکات  ندوب » ینهذ  فرص  موهفم   » و دوجولا » فرص   » رب تقیقح 

ای دراد  هزیمآ  دنوادخ  دوجو  ییوگب  دیاب  ای  دهد : یم  رارق  نیروذحملا  نیب  ار  هدـنناوخ  وا  تسا  هدـنبیرف  تخـس  هبوشیال »  » ظفل اّما 
.تسین يزیچ  دوجولا  هقیقح  زا  ریغ  تروص  نیا  رد  .درادن و  هزیمآ  ییوگب  يراچان  سپ  .درادن  هزیمآ  ییوگب  دیاب 

یم .تسین  مه  ینهذ  موهفم  دوجولا و  فرـص  لاح  نیع  رد  درادن  يا  هزیمآ  چیه  ادـخ  دـیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
كرد زگره  ار  تیعقاو  تقیقح و  نیا  دیوگ : یم  تسا ؟ -  دوجوم  لب  تسین  دوجولا  فرص  مه  درادن و  هزیمآ  مه  هنوگچ  یـسرپ 

زا دیابن  دزادرپب و  لیلحت  هب  تاقولخم  ملاع  رد  هک  تسا  انب  تسا و  قولخم  لقع  اریز  تسا ؛ زجاع  كرد  نیا  زا  لقع  درک  یهاوخن 
.دوش جراخ  دوخ  ورملق 

تسا و ینهذ  موهفم  ًافرـص  يانعم  هب  دوجولا  هقیقح  ادخ  دیوگب  دیاب  ای  دریگ : یم  رارق  نیروذـحملا  نیب  لاقم  نیا  رد  اردـص  دوخ 
اب ار  نخـس  زاغآ  هک  روط  نامه  .تسا  دوجوم »  » دوجولا هقیقح  زا  مدارم  دیوگب : دیاب  ای  تسین و  دوجوم »  » درادـن و یجراخ  دوجو 

.دنک یم  عورش  دوجوم » »

.تشذگ رتشیپ  ثیدح  نیا  سردآ  - 1
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وا زا  ار  مدع  صقن و  هیهام ، هیاهن ، ّدـح ، صوصخ ، مومع ، هچرگ  تسا  بوشم »  » دـیدرت یب  وا  يانبم  ربانب  سپ  تسا  دوجوم »  » رگا
.بوشم ریغ  تسا و  ینهذ  دوجو  اهنت  ای  بوشم و  تسا و  دوجوم  ای  هرخالاب  .مینک  بلس 

.تسین مه  بوشم  لاح  نیع  رد  تسا و  دوجوم  دنوادخ  مالسلا : مهیلع  تیب  لها  بتکم 

.بوشم ریغ  مه  دشاب و  دوجوم  مه  تسا  نکمم  هنوگچ  لاوس :

زا یـسومان  تسا ، تعیبط  نیناوق  زا  نوناق  کی  دوش ، یم  ینهذ  دوجو  اهنت  ًافرـص و  ای  تسا و  بوشم  اـی  يزیچ  ره  هک  نیا  خـساپ :
.دوش یمن  تانئاک  يادخ  لماش  سومان  نیا  نوناق و  نیا  .تسا  تانئاک  سیماون 

رد دنهد  لومـش  ادخ  رب  ار  تانئاک  نیناوق  هک  تسا  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  هشیمه  هیلاعتم  تمکح  هلمج  نآ  زا  نایئوطـسرا  ثحب  هویش 
رد نیرت و  یساسا  هویش  نیا  هارجا .) وه  ام  هیلع  يرجی  فیک   ) اهنآ لومـشم  هن  تسا  سیماون  نیناوق و  نیا  قلاخ  دنوادخ  هک  یلاح 

.تسا ییوطسرا  هفسلف  هیاپ  نیرتطلغ  لاح  نیع 

صقن و تیهام ، تیاهن ، ّدح ، صوصخ ، مومع ، یفن  هاگنآ  مینادب  لقع  لیلحت  لومـشم  لقع و  لومـشم  ار  ادخ  تاذ  هک  یتقو   - 3
تیوه کی  ینهذ  موهفم  نیا  هب  هک  مینک  یعـس  هچ  ره  هلحرم  نیا  زا  سپ  دنوادخ  یعقاو  دوجو  یفن  زا  ریغ  درادن  يا  هجیتن  مدـع ،
تسا رتهب  سپ  .تشاد  دهاوخن  رب  رد  یلوقعم  يانعم  چیه  هک  دوب  دهاوخ  ضحم ، یظاّفل  ضحم ، هیجوتو  هدیاف  یب  میهدب  یجراخ 

.مینکن لماش  دنوادخ  تاذ  رب  ار  لقعت  زاغآ  زا  هک  تسا  يرورض  مزال و  لب 

؟ دوش یمن  عورش  قیدصت »  » و روصت »  » زا ییوطسرا  قطنم  تشخ  نیلوا  رگم 

؟ دشاب ناهرب  لیلحت و  لباق  دناوت  یم  هنوگچ  تسین  روصت  لباق  هک  یئیش  يزیچ ،

قولخم لب  تسین  ادخ  نآ  یشاب  هتشاد  دنوادخ  زا  هک  يروصت  ره  ینک ، روصت  ادخ  هرابرد  هچ  ره  تسین  روصت  لباق  دنوادخ  تاذ 
ضرف دریگب !؟! رارق  ییوطـسرا  یفـسلف  ای  یقطنم  عوضوم  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا  روصتیـال »  » هک يزیچ  .تسا  یلاـع  باـنج  نهذ 

هک ار  هارجا » وه  ام  هیلع  يرجی  فیک   » ثیدح مریگ و  یم  سپ  ار  منخـس  تسین ، یلقع  لیلحت  لباق  ادخ  تاذ  میوگ  یمن  نم  دینک 
مهیلع تیب  لـها  دـینک  ضرف  مراذـگ و  یم  راـنک  تسا -  یلقع  ملـسم  مکح  هک  نـیا  نـیع  رد  زین -  ار  نآ  مـنک  یم  رارکت  بـترم 

ناتدوخ يانبم  نیرت  یساسا  اب  میراذگب ، رانک  ار  ثیداحا  همه  نآ  دنا  هدرکن  یهن  دنوادخ  رب  لقع  نداد  لومش  زا  ار  ام  زین  مالـسلا 
؟ دینک یم  راک  هچ 

رب هاگنآ  دیـشک  یم  يروصت  ياه  لـیلحت  ریز  هب  ار  روصتیـال  یـش ء  هنوگچ  دـینک  یم  یفن  راـکنا و  ار  ناـتدوخ  قطنم  ساـسا  اـیآ 
!؟ دیزادرپ یم  ناهرب  ثحب و  هب  حیحصان  مادقا  نیا  ساسا 

هجوت ایآ  دـینک ؟ یم  بیذـکت  ار  نات  يانبم  نیلوا  تشخ و  نیلوا  هنوگچ  تسا !؟! روصت  لباق  دـنوادخ  تاذ  هک  دـیتسه  یعدـم  اـی 
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!؟ تسین نات  هفسلف  خاک  همه  ندوب  موهوم  هب  فارتعا  نیا  ایآ  دینک ؟ یم  نوغاد  ار  نات  هفسلف  خاک  هویش  نیا  اب  هک  دیرادن 

اردـص هک  الاب  ترابع  نیمه  رد  هلمج  نآ  زا  دراد  یپ  رد  ار  يدایز  ياه  یگراوآ  ندرک  لـقع  لومـشم  ار  ادـخ  رگید : دـهاش   - 4
هچ نیا  تسا  هدرک  حیرصت  ادخ » تیوه   » هب ررکم  تروص  هب  وا  نکیل  تسه ؛ مه  تسرد  دنک و  یم  بلـس  دنوادخ  زا  ار  تیهام » »

تیوهام نامه  تیهام  ایآ  .دراد  تیوه  ادخ  دیوگ  یم  رگید  فرط  زا  درادن  تیهام  دنوادخ  دیوگ  یم  یفرط  زا  هک  تسا  یضقانت 
وا شـسرپ  نیا  تسا ؟ هدرک  ییاج  یب  شـسرپ  تسیچ » دنوادخ   » دیوگب یـسک  رگا  یتسیچ »  » ینعی ود  ره  تیوه  تیهام و  تسین ؟

؟ تسا طلغ  ًاعقاو  ًاموهفم و 

.تسا تسرد  ًاعقاو  ًاموهفم و  وا  شسرپ  مه  دنکب و  ار  یشسرپ  نینچ  دراد  قح  وا  مه 

.تسا نآ  قلاـخ  تسین  نآ  دـنوادخ  ینک  روصت  دـنوادخ  هراـبرد  هک  تیوه  تیهاـم و  ره  هک  تسا  نیا  تیهاـم  یفن  زا  دارم  هکلب 
.تسا هدروآ  دیدپ  ار  اه  تیهام  اهدوجوم و  اهدوجو و  هک  تسا  يدوجوم  تسا و  يدوجو  دنوادخ  ًاساسا 

تاهیجوت هب  هاگنآ  دوش  یم  يواسم  دنوادخ  زا  یجراخ  دوجو  بلـس  اب  تسرد  دنوادخ  زا  تیهام  بلـس  نایئوطـسرا  هویـش  رد  اّما 
ناش يادخ  زاب  هیجوت ، هلیسو  هب  اه  ضقانت  شریذپ  تاهیجوت و  نیا  همه  اب  نکیل  دراد  مه  یجراخ  دوجو  دنوادخ  هک  دنزادرپ  یم 

ساسا (1) و  ثیداحا تایآ و  صن  دـنوادخ  ندوب  لاعف  هک  لاّعف »  » هن ضحم » رگاشامت   » دوش یم  ضحم » لـعف   » نهذ زا  جراـخ  رد 
ردصم  » هدوب و رادصا »  » زا ناوتان  یتح  راک  ره  زا  ناوتان  تسین و  لاعف  و  تسا » ضحم  لعف   » هک ییادخ  .تسا  القع  یـسانش  ادـخ 

.دیبلط شزرمآ  وا  زا  ناوت  یمن  یتح  تساوخ  وا  زا  يزیچ  درک و  اعد  شهاگشیپ  رد  ناوتب  هک  تسین  ییادخ  تسا ، فرص »

لاّعف ( 2 107 دوه /  .دیری  امل  لاعف  ّکبر  ّنا  ّکبر  ءاشام  ّالا  ضرالاو  تاومـسلا  تماد  ام  اهیف  نیدلاخ  ( 1 هنومن : ناونعب  تایآ  - 1
ماما ءاشی : امل  لاّعف  هیئیـشملاو  هدارالا  ُذـفان  ٍلاعتم  وه  ...مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعوبا  لاـق  : » هنومن ناونعب  ثیدـح   16 جورب /  .دـیری  امل 

یفاک ج 1 ص لوصا  .دهد » ماجنا  دهاوخ  هچنآ  تسا ، ذفان  شتـساوخ  هدارا و  تسیلاع ، شماقم  ادـخ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص 
113
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تیهام ادتبا  تایوهلا .» هنم  تسجبنا  هیوه  هل  نکی  مل  اّمل   » دنک یم  لقن  نینچ  وطـسرا  يایجولوثا  زا  هحفص 278 ، دلج 6  رد  اردص 
نیا رد  مینک  یم  یفن  دنوادخ  زا  موهفم  ره  هب  ینعم و  ره  هب  زین  ار  تیوه  سپـس  مینک  یم  یفن  دـنوادخ  زا  موهفم  ینعم و  ره  هب  ار 

.دنیوگب وه » ای   » دنناوت یمن  رگید  هدش ، هراچ  یب  نایفوص  ناشیورد و  دنام و  یمن  وه »  » يارب ییاج  تروص 

ره هب  ینعم و  ره  هب  نکیل  تیوه  روط  نیمه  دوش و  یم  یفن  بلس و  دنوادخ  زا  موهفم  ینعم و  ره  هب  تیهام  هک  تسا  نیا  تقیقح 
یم موهفم  ام  نهذ  رد  هن  دـیآ و  یم  اـم  روصت  هب  هن  هک  یتیوه  دراد  تیوه  دـنوادخ  هنرگ  .مینک و  روصت  اـه  ناـسنا  اـم  هک  موهفم 

.دراد دوجو  ثیدح  نآرق و  رد  هک  وه »  » اهدص دحا و  هَّللاوه  لق  : (1) دوش

نهذ و روصت  لباق  هک  تسا  ییاه  تیوه  زا  ریغ  تیوه  نیا  اریز  درک ؛ دـنهاوخن  كرد  ار  تیوه  نیا  زگره  لقاع  ياـه  ناـسنا  اـّما 
يراک زین  تاهیجوت  زا  تسا و  دنوادخ  یعقاو  یجراخ و  دوجو  یفن  يواسم  ادخ  زا  تیوه  نیا  یفن  .دشاب  اه  ناسنا  نهذ  مهف  لباق 
زگره هک  هیلوا  نایئاطسفوس  دندوب  تقادص  اب  راوگرزب و  هچ  .دوش  یمن  هفسلف  تاهیجوت ، هلیسو  هب  يا  هطسفس  چیه  .تسین  هتخاس 

.دندرکن هفسلف  هب  ناش  هطسفس  ندرک  لیدبت  رد  یعس 

: باوج لاوس و 

؟-  تسا دودحم  شدوجو  سپ  دشاب  هتشاد  تیوه  دنوادخ  رگا  تسا  هدننک  دودحم  تیوه  ره  لاوس :

نیناوق و زا  یکی  نکیل  تسا  سوماـن  نوناـق و  کـی  تسا و  تسرد  تسا » هدـننک  دودـحم  تیوـه  ره   » دـییوگ یم  هک  نیا  خـساپ :
.دیهدن لومش  ادخ  دوخ  رب  تسادخ  قولخم  هک  ار  نوناق  نیا  ًافطل  .تسا  تانئاک  تعیبط و  نیا  سیماون 

هیلع لاق  ٌهیئامو ؟ ٌهّینا  ُهَلَف  ُلئاسلا  هل  لاق  دنک : یم  لاوس  دنوادخ  تیهام  تیوه و  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  لئاس  یثیدـح  رد  - 1
يزیچ ّتیئامو  ّتّینا  اب  زج  يرآ  دومرف : دـشاب ؟ ّتیئام  ّتّینا و  ار  ادـخ  تفگ : لئاس  هّیئامو : ٍهّّیناـب  ّـالا  یّـشلا ء  تبثی  ـال  معن  مالـسلا :

: دیوگ یم  ثیدح  نیا  حیـضوت  رد  یفاک  لوصا  رب  دوخ  حرـش  رد  نیهلأتملا  ردص  موحرم  یفاک ج 1 ص 112  لوصا  .دوشن  تباـث 
، دوجولا نکمم  دوجولا و  بجاو  زا  زیچ  همه  رب  هک  دوجو »  » كرتـشم ماـع و  موـهفم  لـباقم  رد  تسا  ءایـشا » صاـخ  دوـجو   » ّتّینا

دوجو  » زا جراخ  دوجو » ماـع  موهفم   » هک دـش  مولعم  ماـما  ناـیب  زا  ءایـشا و  تقیقح  زا  جراـخ  ینهذ  تسا  یموهفم  تسا و  قداـص 
فارتعا نیمه  دـقن : تسه ؟ دوجو ، ماع  موهفم  زا  ریغ  یّـصاخ  دوجو  دـنوادخ  يارب  ایآ  دـیوگ : یم  لـئاس  .تسا  دـنوادخ  صاـخ »

یم هچ  ره  ار  تیـصوصخ  نیا  نوـنکا  .دراد  تیـصوصخ »  » دـنوادخ ینعی  .دراد  صاـخ » دوـجو   » دـنوادخ هک  تسا  یفاـک  اردـص 
لوا دراد  ینعم  ود  تیهام  ای  تیئاـم  اـّما  دـهد : یم  همادا  اردـص  .رگید  ریبعت  ظـفل و  ره  اـی  تیهاـم  ّتّینا ، تیوه ، دـیمانب : دـیهاوخ 
سپ دوش  تیهام  نیا  ضراع  كارتشا  مومع و  تسوا و  دوجو  زا  جراخ  نکمم  تیهام  مییوگ  هک  ناـنچ  دوجو  لـباقم  رد  تیهاـم 

تیئام تسا و  تاذ  تقیقح  هب  ترابع  نیا  تشگرب  تسا و  وه  وه  یشلا ء  هب  ام  ینعی  تیهام  مود : .درادن  ینعم  نیا  هب  تیهام  ادخ 
رد سپ  دقن : .دراد  قرف  تیهام  اب  تیوه  سپ  تسا  هدومرف  تباث  ادـخ  يارب  هک  تسانعم  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  لئاس و  مالک  رد 

تیهاـم تیئاـم و  خنـس  زا  اینادـنر  لاور  لـثم  هن  نکیل  دراد  تیهاـم  تیئاـم و  تروـص  ره  هب  دـنوادخ  هـک  دوـش  یم  موـلعم  هجیتـن 
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راگزاس هیـشرع  رد  وا  بلطم  نیمه  اب  هژیوب  رافـسا و  رد  وا  ياهرواب  نانخـس و  ریاس  اب  دناوت  یم  هنوگچ  يو  نایب  نیا  اّما  .تانکمم 
زاب تسین !؟ ضقانت  ایآ  هیشرع ، نتم  رد  ادخ  زا  تیـصوصخ  ره  یفن  ثیدح و  نیا  حیـضوت  رد  ادخ  يارب  تیـصوصخ  تابثا  دشاب ؟
ریغ یـش ء  هبوشی  ـال  اـم  دوجولا  هقیقحب  ینعن  اـهریغ و  وا  دوجولا  هقیقح  اـّما  دوجوملا  ّنا  هیـشرع : تـالمج  نیلوا  هب  رگید  یهاـگن 

...صوصخ وا  مومع  نم  دوجولا 
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تقیقح یلو  دراد  تیوه  ادخ  میوگ  یم  اریز  تسین ؛ ضقانت  نیا  هن  .تسین  دودحم  اما  دراد  تیوه  ادخ  مدش ! ضقانت  راچد  زین  نم 
نیا اب  یتحار  تیوه  هک  امش  ءایشالاک » یـش ء ال   » اه تیوه  زا  ریغ  تسا  یتیوه  هک  مناد  یم  ردقنیا  .مناد  یمن  تسیچ ، تیوه  نیا 

هیجوت اه  هداب  زین  ار  لاعف » ریغ   » و ضحم » لعف   » يادخ نآ  و  یشب .» سیل   » دییوگب دیرادن  يا  هراچ  دینک  یم  یفن  ادخ  زا  مه  ینعم 
.دینک یم  لیمحت  نات  لقع  رب 

یم زیهرپ  مناد  یمن  نیا  زا  امـش  .مناد  یمن  میوگ  یم  تسیچ ؟ تیوه  نآ  رخآ  دیـسرپ  یم  تاـیوهلاک » ـال  هیوه  هل   » میوـگ یم  نم 
نیا رد  نکیل  دیهد  ماجنا  ار  راک  نیمه  درادن  یلاکـشا  .دینک  لیلحت  ار  ادخ  تسادخ  قولخم  هک  لقع  هلیـسوب  دیهاوخ  یم  دـینک و 
نیا رد  امـش  نم و  نایم  قرف  .دییامن  یم  مه  فارتعا  دینک و  یم  طوقـس  نم  مناد » یمن   » زا رت  گرزب  مناد » یمن   » اه هد  هب  شیامیپ 

هطـسفس زا  ریغ  يدروآ  هر  ندوب  فوـسلیف  نیع  رد  دـینک و  یم  راـکنا  ار  یجراـخ  سوـملم  تاـیعقاو  امـش  راـک  رخآ  رد  هک  تسا 
.دیرادن

یمن زین  ار  وا  تاقارـشا  دروآ و  هر  یناـبم و  هک  مراد  یم  مـالعا  مروآ و  یمن  هلأـسم  نـیا  رد  ار  يرتسبـش  دوـمحم  راعـشا  اـجنیا  رد 
ار مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  نآرق و  شور  هار و  زا  ریغ  هـک  دوهـش  فـشک و  ره  قارـشا و  ره  هفـسلف و  ره  سک و  ره  اریز  مریذـپ ؛

.دوش یم  جراخ  شکدود  کی  زا  ناشدود  هک  دنتسه  ییاه  قاجا  ناش  همه  هدومیپ 

قباطم هک  یلاح  رد  دوش  یم  لسوتم  قشع  هب  لقع  ياج  هب  اّما  دـناد  یم  دودـحم ، قولخم  ادـخ و  تاذ  كرد  زا  ناوتان  ار  لـقع  وا 
نوـچ تسا و  نآ  زا  رتدودـحم  لـقع و  زا  رت  ناوتاـن  ادـخ و  قوـلخم  زین  قـشع  مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  نآرق و  هفـسلف  بـتکم و 

ابیز تروص  هب  ار  لقع  یناوتان  يرتسبش  نکیل  .دسانشب  دناوت  یمن  زگره  ار  تاموهوم  قیاقح و  زرم  دح و  درادن  ینیعم  هبوچراهچ 
.تسا هداد  حیضوت 

دوجولا بجاو  دوجو  یگنوگچ  رد  اردص  نخس  همادا 

یم سپ  موزلملا : اذـکف  ًههیدـب  لـطاب  مزـاللا  نکل  ًادوجوم  ءایـشالا  نم  یـش ء  نکی  مل  هدوجوم  دوجولا  هقیقح  نکت  مل  وـل  لوـقنف 
ندوب لطاب  یلو  دـشاب  دوجوم  دـناوت  یمن  ءایـشا  زا  یـش  چـیه  هک  تسا  نیا  شا  همزـال  دـشابن  دوجوم  دوجولا » هقیقح   » رگا مییوگ 

تسا و دوجوم  دوـجولا  هقیقح  سپ  .موزلم  تسا  روـط  نیمه  سپ  دـنراد -  دوـجو  ءایـشا  هک  مینیب  یم  نوـچ  تسا -  نشور  مزـال ،
.دراد یجراخ  تیعقاو 

: دقن

هک تیوـه  نآ  یتـح  تیوـه  نودـب  دوـجولا  هقیقح  اـّما  تسا  هطـسفس  نیع  نآ  راـکنا  تسه و  جراـخ  رد  دوـجولا  هقیقح  یلب   - 1
دوجوم جراخ  رد  دناوت  یمن  تسین و  يزیچ  ینهذ  موهفم  زا  ریغ  دنراذگ  یم  ضحم -  تیلعف  ضحم - » لعف   » ار شمان  نایئوطسرا 

رد مییوگب  لاح  نیع  رد  مینک و  یفن  وا  زا  ار  تیوه  ره  رگید  بناج  زا  میراذـگب و  دوجولا » هقیقح   » ار شمان  فرط  کی  زا  دـشاب 
.تشذگ هک  بوش » بوشم و   » هطلاغم دننام  تسرد  .دوب  دهاوخن  شیب  يا  هطلاغم  نیا  تسا  دوجوم  جراخ 
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ادخ تیوه  نکیل  دشاب ؛ هتـشاد  یجراخ  دوجو  دـناوت  یمن  هنرگ  دراد و  تیوه  دوجوم  ره  مالـسلا : مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفـسلف 
.تسا تایوهلاک » هیوه ال  »

دـح و دـنهاوخ  یم  هن  دـننک و  لیطعت  ار  لقع  دـنهاوخ  یم  هن  حالطـصا  هب  دـنراد و  یـساره  مناد » یمن   » زا ًارهاظ  نایئوطـسرا   - 2
تاذ و  لقع ، قلاخ  هن  تسا  ضحم » لقع  دـنوادخ   » دـنیوگب هک  دـنرادن  يا  هرا  هراتچ  اذـل  دـنوش و  لئاق  لقع  دربراـک  يارب  يزرم 

.دنناد یم  لقعت  لباق  ار  دنوادخ 

هتاذـبهتاذل لقاع  دوجولا  بجاوف  لقاع ، هتاذـل و  لقع  هنیعب  وه  دوجولا  کلذو  : » دـیوگ یم  رافـسا  دلج 6 ، هحفـص 270  رد  اردص 
«. هاوسام عیمجل  لقع  هتاذل  هلقعف 

: اه لاکشا 

.تسا ضحم » لعف   » يارُخا ترابع  نامه  نیا  تسا : ضحم  لقع  دنوادخ  فلا )

تاذ تسا و  تکرح  کی  لقعت  لوا  تروص  رد  تسا و  هدوه  یب  مود  تروص  رد  تسین  ای  تسا  لقعت »  » اب هارمه  ای  لـقع  نیا  ب )
.تسا تکرح  زا  هزنم  دنوادخ 
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هب دـسر  هچ  ات  تسا  نکمم  هنوگچ  نیا  مییوگ  یم  تکرح » نودـب  تسه  مه  لقعت  ندوب  ضحم  لقع  نیع  رد   » دوش اـعدا  رگا  ج )
ادخ تاذ  هب  لقع  میئوگب  میناخرچن و  رس  رود  هب  ار  همقل  لوا  زا  تسا  رتهب  سپ  مناد » یمن   » دنیوگ یم  تسین ؟ ضقانت  نیا  بجاو ،

.درادن هار 

رد اریز  دوش ؛ هتـشاذگ  یمالـسا » تمکح  اـی  هفـسلف   » شماـن دـیابن  همه  نیا  اـب  مرتحم  شدوخ  يارب  تسه  هچ  ره  هیلاـعتم  تمکح 
قلاخ وا  لقعت ، لباق  شتاذ  هن  لقاع و  هن  تسا و  لقع  هن  دـنوادخ  تسادـخ و  قولخم  لقع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفـسلف 

.تسا هدشن  هدناوخ  لقاع »  » دنوادخ ثیدح  نآرق و  زا  ییاج  چیه  رد  .تسا  لقعت  قلاخ  اه ، لقاع  قلاخ  لقع ،

فالتخا سپ  .تسا  هدیرفآ  ار  لقعت  لقاع و  لقع و  هک  یملاع  لقعت ، هلیـسو  هب  هن  تسا  ملاع  لقع ، هلیـسوب  هن  تسا  ملاع  دـنوادخ 
.تسا یساسا  سب  ییانبم و  فالتخا  کی  هیلاعتم  تمکح  تایئوطسرا و  اب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفسلف  نایم 

قح تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  وریپ  هک  یـسک  یلو  دشاب  نآ  وریپ  دناوت  یم  سکره  تسا و  مرتحم  سب  هیلاعتم  تمکح 
.دشاب یمالسا  هفسلف  نآ  مان  هک  دسر  هچ  ات  دنک  يوریپ  نآ  زا  درادن 

لها وریپ  کی  زین  تروص  نیا  رد  میراد  ار  نآ  مهف  ناوت  هن  میمهف و  یم  هن  ام  تسا و  حیحـص  نانآ  شیامرف  هک  نیا  ضرف  هب  یتح 
یمن هک  ییاهزیچ  يوریپ  زا  ار  ام  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  اریز  درادـن ؛ ار  هیلاعتم  تمکح  زا  يوریپ  قح  مالـسلا  مهیلع  تیب 

هنع ناک  کئلوا  لک  داؤفلاو  رـصبلاو  عمـسلا  ّنا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  الو  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  .دـنا  هدرک  عنم  میمهف 
تیلؤسم تمایق  اـیند و  رد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  داؤف  رـصب و  عمـس ، اریز  يرادـن ؛ ار  نآ  ملع  مهف و  هک  يزیچ  زا  نکم  يوریپ  ـالؤسم :

.دراد دوجو  زین  يددعتم  ياه  ثیدح  نینچ  مه  تایآ و  »(1) و  .دنراد

ددرگ و هزیلاناک  شا  هشیدنا  رکف و  حالطصا  هب  دوش و  یـشک  هلول  هک  دهد  یم  تسد  زا  ار  مهف  ناوت  یـسک  هک  تسا  نیا  تقیقح 
هب هچرگ  تسا  ییوج  تقیقح  هزیگنا  اب  فرط  ود  ره  زا  نخس  تسین  هبناج  کی  ای  هبناج  ود  ندرک  مهتم  ماهتا و  زا  نخس  هتبلا  دص 
یم ای  درادـن و  دوجو  يرگید  ظفل  موهفم  نیا  يادا  يارب  اریز  دـننک ؛ یم  هدافتـسا  بساـنمان  ظاـفلا  زا  فرط  ود  ره  يراـچان  لـیلد 

زا سکره و  يوس  زا  تسا  ندیمهفن  ندیمهفن ، یتسار  هب  میزیرگب  تقیقح  زا  دیاب  ارچ  دننکب ؛ یملع  ثحب  فراعت  نودب  دـنهاوخ 
.دشاب هک  یبناج  ره 

: اردص نخس  همادا 

ریغ هیه  ام  لک  و  روصق ، وا  مدـعب  بوشم  ّصاـخ  دوجو  وا  تاـیهاملا  نم  هیه  اـم  اـّما  دوجولا  هقیقح  ریغ  ّنـألف  همزـالملا  ناـیب  اـّما  »
نوکی نا  ًالـضف  اهـسفن ، اهـسفن ، نکی  مل  دوجولا  نع  هدرجم  اهـسفنب  تذـخا  ولو  فیک  اهـسفنب ، هدوجوم ال  دوجولاـب  یهف  دوجولا 

: هدوجوم

زا يا  هزیمآ  هک  تسا  یـصاخ  دوجو  ای  تایهام  زا  تسا  یتیهام  اـی  دـشاب  دوجولا » هقیقح   » زا ریغ  هک  يزیچ  اریز  همزـالم : ناـیب  اـّما 
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تیهام رگا  شدوخ و  سفن  هب  هن  دوش  یم  دوجوم  دوجو  هلیـسو  هب  تسا و  دوجو  زا  ریغ  تیهاـم  ره  دراد و  روصق  صقن و  مدـع و 
.دشاب دوجوم  دسر  هچ  ات  دوش  یمن  شسفن  زین  شسفن  یتح  دوش  هتفرگ  رظن  رد  دوجو  زا  درجم  هسفنب و 

: دقن

تـسا یهیدب  .ینهذ  دوجو  رد  ای  تسا  یجراخ  دوجوم  رد  اردص  ثحب  .دوش  نییعت  صخـشم  روط  هب  ثحب  عوضوم  دیاب  ادتبا   - 1
نیا دوجوم »  » ظـفلاب ثحب  زاـغآ  رد  شدوخ  .دـشاب و  هتـشاد  ینهذ  دوجو  هک  ییادـخ  هن  تسا  یجراـخ  دوجوم  ثحب  عوضوم  هک 
نیا هک  دـنا  هدرک  مالعا  نایئوطـسرا  همه  تسا  تیهام » زا  دوجو  کیکفت   » رب ینتبم  وا  لالدتـسا  نکیل  تسا ؛ هدرک  نییعت  ار  هلأسم 

رد کیکفت  نیا  سپ  دنتـسه  دـحاو » یـش   » کی زیچ  ره  تیهام  دوجو و  نهذ  زا  جراخ  رد  تسا و  ینهذ  عازتنا  کی  طقف  کیکفت 
هاوخ  ) یجراخ تادوجوم  دروم  رد  ینهذ  عازتنا  نیا  يانبم  رب  لالدتـسا  درادن و  يدربراک  چیه  تسا و  تقیقح  دقاف  لطاب و  جراخ 

.تسا تقیقح  دقاف  هک  يا  هیاپ  تسا  تقیقح » یب   » هیاپ رب  قیاقح  ندرک  انب  قلخ ) هاوخ  ادخ و 

.دنام یمن  يزیچ  رگید  دیرادرب  اردص  لالدتسا  زا  ار  تقیقح » دقاف  رب  قیاقح  يانتبا   » نیا رگا 

.34 ءارسا /  هروس  - 1
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، ینهذ موهفم  زا  ریغ  دوجولا  هقیقح  دوجولا » هقیقح   » هن تسا  دوجوم »  » دراد دوجو  جراـخ  رد  هچنآ  سکعرب : مییوـگ : یم  اـم   - 2
موهفم هب  ار  وا  ادـخ  زا  تیوه  ره  بلـس  يارب  دـینک  كرد  ار  ادـخ  تیوه  میناوت ) یمن  و   ) دـیناوت یمن  امـش  نوـچ  تسین و  يزیچ 

.دینک یم  لیدبت  ینهذ  ًافرص 

.دَجوم قولخم و  ای  تسا و  دِجوم  ادخ و  ای  جراخ  رد  دوجوم  و 

: تسا زیچ  ود  دشاب  دوجولا » هقیقح   » زا ریغ  هک  يزیچ  دیامرف : یم   - 3

.تیهام فلا )

.روصق مدع و  هب  بوشم  صاخ  دوجو  ب )

ای تسا و  بجاو  اـی  دوجو  وگب : نکن  نییبـت  روطنآ  ار  دوجو  مییوگ  یم  اـم  تسا  ندینـش » دوخ  نتفگ و  دوخ   » قادـصم هویـش  نیا 
.دییوگ یم  نات  نوتم  زا  نتم  ره  يادتبا  رد  هک  روط  نامه  .نکمم 

.نکمم ای  تسا  بجاو  ای  دوجوم  وگب : سپس  و 

.دَجوم ای  تسا  دِجوم  ای  دوجو  وگب : سپس  و 

.قولخم ای  تسا  قلاخ  ای  دوجو  وگب : هاگ  نآ  و 

.مّویق ای  تسا  ریغتم  ای  دوجو  وگب : هرخالاب  و 

یم هطلاغم  متا  قادـصم  هک  تسا  تیهام » زا  دوجو  کیکفت   » ینهذ لـصا  رب  ینتبم  زین  ندینـش » دوخ  نتفگ و  دوخ   » هویـش نیمه  و 
دیـسر یم  دوجو » تدـحو   » هب نایاپ  رد  هاگ  نآ  دوجولا ، عنتمم  دوجولا ، نکمم  دوجولا ، بجاو  دـییوگ : یم  زاغآ  رد  امـش  .دـشاب 
نکمم زا  یمان  رگید  (1) و  عنتمم ای  تسا  بجاو  ای  دوجو  دییوگب : زاغآ  رد  تسا  رتهب  سپ  تسا  تایهام  اهنت  دـنام  یم  هچنآ  سپ 

تسا و بجاو  دحاو ، تیعقاو  نیا  زا  شخب  کی  دییوگب  دینک و  هیزجت  شخب  ود  هب  ار  دحاو  دوجو  نآ  دـیناوت  یمن  اریز  دـیرواین ؛
.دیوش یم  ضقانت  راچد  اریز  نکمم ؛ رگید  شخب 

؟ - ؟ دیآ یمرد  بآ  زا  طلغ  نات  ییاهن  يریگ  هجیتن  ای  تسا  طلغ  نات  هیلوا  يانبم  ایآ 

روط نیمه  میوگ  یم  ار ، دوجو  هن  مینک  یم  میـسقت  عنتمم  نکمم و  بجاو و  هب  ار  یلک » موهفم   » زاغآ ردام  دـییامرفب  تسا  نکمم 
میسقت مسق ، هس  هب  یلک  میسقت  زا  ناتدارم  رگا  نکیل  درادن ؛ یجراخ  دوجو  تسا و  ینهذ  موهفم  کی  ًافرص  عنتمم  نوچ  تسه  مه 

ياه موهفم  نیا  ارچ  سپ  .دـینک  یم  میـسقت  ار  ینهذ  تاروصت  ًافرـص  تروص  نیا  رد  دوجو ، زا  غراـف  ضرف  اـب  تسا  تیهاـم  اـهنت 
؟ دیهد یم  رارق  تایعقاو  يانبم  نات  هفسلف  ياج  همه  رد  ار  فرص  ینهذ 
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نینچ هک  ارچ  دراد -  تیوه  تیهام و  زا  غراف  دوجو  اب  يراک  هن  تایعقاو  زا  ثحب  ماـگنه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هفـسلف 
دوجو زا  غراف  تیهام  اریز  دوجو  زا  غراف  تیوه  تیهام و  اب  يراـک  هن  و  دـناد -  یم  نهذ  قولخم  ینهذ و  موهفم  اـهنت  ار  يدوجو 

.دشاب یمن  يزیچ  ینهذ  عازتنا  کی  زا  ریغ  زین 

مه نهّذـلا  هلاصا  زا  یتح  هیلاعتم  تمکح  نکیل  تسا  ینهّذـلا » هلاصا   » شنیب کی  یـسانش » تخانـش   » هصرع رد  ییوطـسرا  هفـسلف 
زج يا  هیاپ  چـیه  هب  لـب  نیرمـالا  نیب  رما  رب  هن  نیعلا و  هلاـصا  رب  هن  نهذـلا ، هلاـصا  رب  هن  دوش  رظن  تقد ، اـب  رگا  دـنک و  یم  طوقس 

، نهذ نیع و  ناـیم  تاـضقانت  رد  ًاـمئاد  هک  تسا  يزیچ  .تسین  مجـسنم  لاـیخ  کـی  زین  ندوب  لاـیخ  رد  یتـح  تسین  ینتبم  لاـیخ ،
.دهد یم  ضقانتم  جیاتن  دنک و  یم  راک  ضقانت  اب  دنک  یم  ثادحا  دیدج  تاضقانت 

: تسا زیچ  ود  دشاب  دوجولا  هقیقح  زا  ریغ  هک  يزیچ  دیامرف : یم  اردص  هک  نیا   - 4

.تیهام فلا )

.روصق مدع و  هب  بوشم  صاخ  دوجو  ب )

یکی هک   ) ءارقتسا تیجح  مدع  لیلد  هب  دناوت  یم  تسا و  يروصت  ءارقتسا  کی  رگید  ترابع  هب  تسا  ینهذ  ءارقتسا  کی  نیا  ًالوا :
.دورب لاوس  ریز  تسا ) نایئوطسرا  یساسا  ياهرواب  زا 

هدش هتفرگ  راک  هب  نخس  تیفافش  رتشیب و  تحارـص  تهج  دوجو »  » ظفل دوجولا .» عنتمم  ای  تسا  دوجولا  بجاو  ای  موهفم   » دارم - 1
.تسا
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هچ ره  اریز  دوش ؛ دـناوت  یمن  جراخ  تاـقولخم  ورملق  زا  ءارقتـسا  هنیمز  زاـب  مینادـب  تجح  ار  یلقع  ینهذ و  ءارقتـسا  نیا  رگا  ًاـیناث :
.دنوادخ تاذ  لماش  هن  تسا  تاقولخم  هدودحم  رد  دنک  يرواد  امش  لقع  نهذ و 

نیا يارب  تسا و  دوجوم »  » دراد و دوجو  نهذ  زا  جراـخ  رد  دوـجولا » هقیقح   » هک دـنک  تباـث  دـهاوخ  یم  ناـیب  نیا  رد  اردـص   - 5
: وا ناهرب  یسررب  کنیا  .دروآ  یم  ناهرب  شنخس 

.ًادوجوم دوجولا  هقیقح  نکی  مل  ول  مدقم :

.ًادوجوم ءایشالا  نم  یش ء  نکی  مل  یلات :

.دوجوم ءایشالا  ّنکل  یلات : عضو 

.دوجوم دوجولا  هقیقحف  هجیتن :

: تسا نینچ  ناهرب  نیا  حیحص  لکش  تسا و  تسردان  اردص  ناهرب  نیا  یلو 

.هیئیشلاب ًادوجوم  دوجولا  هقیقح  نکی  مل  ول  مدقم :

.ًادوجوم ءایشالا  نم  یش ء  نکی  مل  یلات :

.هدوجوم ءایشالا  نکل  یلات : عضو 

(. دوجولا هقیقح  وه  امب  ال   ) هیئیّشلاب هدوجوم  دوجولا  هقیقحف  هجیتن :

هقیقح هن  تیئیـش ، دـیق  اب  تسا  دوجولا  هقیقح  یـش  .تسا  دـیقم  زا  قلطم  يریگ  هجیتن  دریگ  یم  الاب  ناهرب  رد  اردـص  هک  يا  هجیتن 
.ًاضحم دوجولا 

هقیقح  » دـنوادخ مییوگب  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  زیچ  کی  زا  زیرگ  دراد  یم  زاب  تقیقح  نیا  هب  هجوت  زا  ار  اردـص  هک  يزیچ 
هک دوش  یم  نیا  هجیتـن  تسا  ینهذ  موهفم  کـی  ًافرـص  تسین و  دوـجوم  دوـجولا  هقیقح  مییوـگب  رگا  اـی  تسین و  ًاـضحم » دوـجولا 

.تسا هزنم  يدیق  ره  زا  دنوادخ  تسا و  ادخ  ندش  دیقم  نیا ، همزال  دوش و  یش »  » دنوادخ

سیماون نیناوق و  زا  سومان  کی  نوناق و  کـی  تیئیـش » هب  دـیقم  دوجولا  هقیقح  زا  تسا  تراـبع  یـش  ره   » هک نیا  درادـن  هجوت  وا 
نیع رد  تسا  یش  دنوادخ  .تسا  دنوادخ  قولخم  نوناق  نیا  دوخ  .تسین  سومان  نیا  نوناق و  نیا  لومـشم  دنوادخ  تسا و  تقلخ 

«. ءایشالاک یش ء ال   » دنوادخ دنا  هتفگ  ام  هب  لصا  نیمه  يارب  تسین و  دیقم  لاح 
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روذـحم نیا  زا  اردـص  زیرگ  تروص  نآ  رد  دوش  ضرف  قلطم  ًالماک  تیاهن و  یب  طیـسب و  ًـالماک  قولخم  کـی  رگا  تسا : تسرد 
.تسا لاحم  ضرف  کی  طقف  نیا  نکیل  دوش  یم  حیحص 

دوب دهاوخ  طلغ  نانچ  میروایب  یناهرب  ره  میهد  رارق  یلقع  لیلحت  لقعت و  لومـشم  ار  ادخ  تاذ  هاگ  ره  دوش : یم  نشور  اج  نیا  زا 
.دشاب لفاغ  نآ  زا  اردص  دننام  یتیصخش  هچ  رگ  درک  دهاوخ  هجوت  نآ  ندوب  طلغ  هب  سک  ره  هک 

.دوش یمن  ءایشا  نیناوق  لومشم  نکیل  ًاضحم ) دوجولا  هقیقح  هن   ) تسا یش  ادخ  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفسلف 

مدوخ متسناد  یم  ار  نیمه  رگا  .مناد  یمن  میوگ : یم  دشابن ؟ ءایشا  نیناوق  لومشم  یلو  دشاب  یـش  هک  دوش  یم  هنوگچ  دنیوگ : یم 
.تسا نیمه  قولخم  ادخ و  قرف  .مدش و  یم  ادخ  هَّللاب -  ذوعن  - 
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.دنوش یمن  نآ  راچد  نایدتبم  هک  دوش  یم  یهابتشا  راچد  دیوگن  ار  مناد  یمن  نیا  سک  ره  و 

رگا یـش ء ؟ - ؟» ما ال  یـش ء   » دینک یم  تباث  جراخ  رد  ار  نآ  امـش  هک  دوجولا  هقیقح  نیا  ایآ  دیوگب : باوج  دیاب  اردص  هرخالاب 
چیه دوش و  یم  رفام » یلع  ّرک   » قادـصم دـیتشگرب و  لوا  نامه  هب  راـک  ناـیاپ  رد  تفر و  ردـه  هب  تمحز  همه  نیا  سپ  تسا  یش 

یش ء دوجولا ال  هقیقح  نیا  تسا و  دوجولا  هقیقح  ادخ  دیوگب : دناوت  یمن  اردص  دوخ  نایئوطسرا و  دوخ  یتح  یلقاع  چیه  سک و 
.تسا هدرب  راک  هب  ادخ  دروم  رد  ار  یش  ظفل  زین  هلأسم  نیمه  رد  اردص  دوخ  .تسا 

.دینادب یش ء  ار ال  ادخ  دیناوت  یمن  اّما  دیراذگب  ادخ  يارب  دیهاوخ  یم  یمان  ره  تسین  ظفل  رس  اوعد 

نکیل تسا  موهفم  کی  ًافرـص  ّتیئـش  زا  غراف  دوجولا  هقیقح  تسا و  یـش  ادخ  دـیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفـسلف 
«. ءایشالاک یش ء ال   » ادخ

یهیدب .تسا  دوجولا  هقیقح  تسه  هچ  ره  دریگب  هجیتن  دنک و  دوجولا  هقیقح  ار  یجراخ  ءایـشا  همه  دهاوخ  یم  نایب  نیا  رد  اردص 
تایهام ندوب  يرابتعا  هب  کسمت  اب  وا  تسا  تایعقاو  جراخ و  ملاع  هب  تاینهذ  ینهذ و  میهاـفم  نداد  تیارـس  ناـمه  نیا  هک  تسا 

هجوت اردـص  نایب  همادا  هب  تسا ، دوجو  تدـحو  شا  هجیتن  هک  تسا  دوجولا  هقیقح  طقف  تسه  جراـخ  رد  هچ  ره  دریگ ، یم  هجیتن 
: دییامرف

دوجولا ریغ  هیصوصخ  لکو  يرخا  هیـصوصخ  دوجو و  وه  امب  دوجولا  نم  بیکرت  هیفف  دوجولا  هقیقح  ریغ  ناک  نا  دوجولا  کلذو  »
بیکرت نآ  رد  سپ  دـشاب  دوجولا  هقیقح  زا  ریغ  دوجو  نآ  رگا  و  هیلا : رقتفم  هطیـسب  نع  رخاـتم  بکرم  لـکو  یمدـع  وا  مدـع  وـهف 

.یمدع ای  تسا و  مدع  ای  سپ  دشاب  دوجو  ریغ  هک  تیـصوصخ  ره  رگید و  تیـصوصخ  زا  دوجو و  وه  امب  دوجو  زا  بیکرت  تسا ،
«. تسا نآ  دنمزاین  دشاب و  یم  شدوخ  طیسب  زا  رّخاتم  بکرم  ره  و 
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: دقن

دوجولا هقیقح  دنوادخ  دییوگب  دیاب  ای  دـیوگ : یم  دـهد  یم  رارق  نیروذـحملا  نیب  ار  هدـنناوخ  اج  نیا  ات  مالک  زاغآ  زا  اردـص   - 1
: دینک یم  طوقس  ریز  روذحم  ود  زا  یکی  هب  ای  تسا 

.دوش یم  بکرم  تایهام  ریاس  دننام  دنوادخ  تروص  نیا  رد  .تسا  تیهام  هوالعب  دوجولا  هقیقح  دنوادخ  فلا )

زاب تسا ، دوجو  کی  تسا ، یش  کی  تیـصوصخ  نآ  تروص  نیا  رد  .تیـصوصخ  کی  هوالعب  تسا  دوجولا  هقیقح  دنوادخ  ب )
.تیصوصخ نآ  دوجولا و  هقیقح  زا  دوش  یم  بکرم  دنوادخ 

.تسا ضحم  دوجولا  هقیقح  دنوادخ  دوش  هتفگ  هک  نیا  زج  تسین  يا  هراچ  نیاربانب 

نیب زا  ار  ادخ  دوجو  ساسا  قیرط  نیا  هب  نکیل  دنک  یم  رانکرب  بیکرت  زا  ار  ادخ  شور  کبـس و  نیا  اب  هک  درادن  هجوت  وا  ًالوا : اّما 
.تسین يزیچ  ینهذ  موهفم  زا  ریغ  تیصوصخ ، زا  غراف  تیئیش ، زا  غراف  دوجولا  هقیقح  نوچ  درب  یم 

(1) .تسا تیصوصخ  زین  تیئیش »  » اریز نهذ ؛ رد  مه  جراخ و  رد  مه  دشاب  یش ء » ال   » دنوادخ هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  زاب  ًایناث :

دنوادخ دیوگب : دهاوخ  یم  هلمج  نیا  اب  هّلصحت » یشلا ء و  هیدوجوم  یف  هل  لخد  مدعلاو ال  : » دیوگ یم  يدعب  ياهرطـس  رد  اردص 
مدع و ینعی  یش  هک ال  درادن  هجوت  يو  .تسین  تیصوصخ  ینعم  هب  تیئیـش  نیا  .تسا و  یـش  یـش ء ، لباقم ال  رد  تسا  یـش  رگا 
ره زا  غراـف  تسا و  مدـع  جراـخ  رد  مدـع  .تیـصوصخ  اـب  تسا  دوـجو  یـش  سپ  .یـش  دوـخ  هـن  تـسا  یـش  دوـجو  مدـع  لـباقم 
عم دوـجو  تـسه  جراـخ  رد  هـچنآ   (2)، دوـجو هن  تـسا  مدـع  جراـخ  رد  زاـب  تیـصوصخ  زا  تـغارف  اـب  مـه  دوـجو  .تیـصوصخ 

تانئاک نوناـق  طـقف  نوناـق  نیا  نکیل  تسا  هتفرگ  مزـال  ار  بیکرت  هیـصوصخلا » عم  دوجو   » نیا هک  دـش  هتفگ  تسا و  هیـصوصخلا 
رد ییادخ  میدـق و  ار  نوناق  نیا  دوخ  دـیاب  دـیریذپن  ار  نخـس  نیا  رگا  .دوش  یمن  ادـخ  لماش  تسادـخ و  قولخم  شدوخ  تسا و 

.دیهدن رارق  لقعت  لقع و  لومشم  ار  ادخ  تاذ  هک  نیا  رگم  دیرادن  يا  هراچ  سپ  .دینادب  ادخ  رانک 

سپ تسین  یقرف  رگا  تسین ؟؟ ای  تسه  قرف  ود  نیا  نایم  ایآ  دوجولا » هقیقح   » دییوگب مود  راب  دوجو »  » دـییوگب راب  کی  ًافطل  ًاثلاث :
.تیصوصخ ینعی  قرف »  » نوچ تسا  تیصوصخ  شدوخ  قرف  نیمه  سپ  تسه  یقرف  رگا  تسوهایه و  هچ  نیا 

« ّرفام یلع  ّرک   » قادـصم راچد  هک  نیا  زا  ریغ  دیـسر  ناوت  یمن  ییاج  چـیه  هب  دراد  اردـص  هک  اه  لالدتـسا  نیا  اب  اه و  هویـش  نیا  اب 
.میوش

.تسه تیصوصخ »  » نیا دیریگ  شیپ  رد  ار  یقطنم  شور و  ره  دینک و  رکف  روط  ره 

زا هک  تسا  یتیـصوصخ  دوخ  ندوب  ءایـشالا  لـک  اریز  ءایـشالا ؛» لـک  دوجولا  بجاو   » دـییوگب تیـصوصخ  زا  رارف  يارب  رگا  یّتح 
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: دوش یم  لصاح  عوضوم  رب  لومحم  لمح 

.دوجولا بجاو  عوضوم :

.ءایشالا لک  لومحم :

ار ادـخ  تاذ  هک  نیا  رگم  تسین  ییاـهر  بادرگ  نیا  زا  قلخ و  اـی  دـشاب  ادـخ  عوـضوم  .ًاـتابثا  ًاـیفن و  تسا  تیـصوصخ  یلمح  ره 
زین دوجولا » هقیقح  وه  دوجولا  بجاو   » هیـضق رد  لمح  مییامنن و  تعیبط  تقلخ و  نیناوق  لومـشم  مینکن و  نامدوخ  لـقع  لومـشم 

.تسا تیصوصخ  کی  مالعا  ًاقیقد 

هب دوـش  یم  نشور  دـنا  هدرک  ادـخ » تاذ  رد  لـقعت   » زا هک  یهن  همه  نآ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  هفـسلف  شزرا  هک  تـسا  اـجنیا 
اهنت هن  دـشاب  جراخ  بوچراهچ  نیا  زا  یملع  ره  دـشاب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیب  شأشنم  رگم  تسین  ملع  یملع  چـیه  یتسار 

(3) .تسا لهج  زا  رت  كانرطخ  لب  تسین  ملع 

عنتمم تسین ، دوـجولا  نکمم  دوـجولا  بجاو  هک  ار  تیـصوصخ  نـیا  میناوـت  یمن  مـینک  بلـس  دـنوادخ  زا  ار  تیـصوصخ  ره  رگا 
موهفم ود  نیا  هب  ظفل  ود  نیا  قرف  دوجولا » بجاو   » دـییوگب رگید  رابکی  و  دوجو »  » دـییوگب رابکی  ًافطل  .مینک  راکنا  تسین  دوجولا 

زا ار  تیصوصخ  ناوت  یمن  زگره  تایعقاو ، هب  میهافم  نداد  تیارس  تسا و  میهافم  رد  نخس  رگا  .تیصوصخ  زا  ریغ  تسین  يزیچ 
.درک بلس  دوجو  ره 

 ... اردص نخس  همادا 

ره و  هموهفم : هّدـح و  یف  لخد  ناو  هّلـصحت  یـشلا و  هیدوجوم  یف  هل  لخد  مدـعلا ال  هیلا و  رقتفم  هطیـسب  نع  رخأتم  بکرم  لـکو  »
نآ یتـسه  یـش ء و  تیدوجوم  رد  یـشقن  یتلاـخد و  مدـع ، تسا و  رخأـتم  تسا ) نآ  ءزج  هک  یطیـسب  زا   ) شدوخ ءزج  زا  بکرم 

«. دراد نآ  موهفم  ّدح و  رد  یشقن  هچرگ  درادن 

: دقن

دوجو کی  یـش  ره  هک  میناد  یم  تشذگ و  دوجو » ود  زا  زیچ  ره  دوجو  بیکرت  مدـع   » زین و  ادـخ » تاذ  بیکرت  مدـع   » هلأسم  - 1
.دش هداد  حیضوت  عم »  » نیا .هیهولالا و  عم  ای  هیهاملا  عم  ای  دراد 

تقلخ نیناوق  لقع و  لومـشم  ار  یلاعت  يراب  تاذ  امـش  رگا  دش  هتفگ  تسا » رخأتم  شدوخ  ءزج  زا  بکرم  ره   » هلمج هب  عجار   - 2
.دیآ یمن  مزال  یبیکرت  چیه  دینکن 

دوجو ادخ  مییوگ  یم  هک  نیا  دینکن  نامگ  هک  تسا  نیا  درادـن » یـش  تیدوجوم  رد  یـشقن  یتلاخد و  مدـع ،  » زا اردـص  دارم   - 3
.ادخ يارب  تسا  یتیصوصخ  ندوبن » مدع   » نیا تسین  مدع  دراد و 

مه نآ  دوش  یمن  وا  تیـصوصخ  بوجو »  » ایآ تسا » دوجولا  بجاو  دنوادخ   » مییوگ یم  هک  نیا  نکیل  تسرد ؛ نیا  مییوگ : یم  ام 
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...و ندوب » میدق  «، » تیلزا  » روط نیمه  يراصحنا و  تیصوصخ  کی 

لعف دوـجولا و  هقیقح  دوـجولا ، فرـص  دـنوادخ  تاذ  هک  هتفرگن  مزـال  نیا  اـّما  تسا ؛ شتاذ  نیع  ادـخ  تافـص  همه  تسا  تسرد 
یم روصت  ار  همزالم  نیا  یتقو  امـش  .دـنرادن  یجراخ  دوجو  دنتـسه و  ینهذ  میهافم  اـه  نیا  همه  هک  دـشاب  ضحم ، تیلعف  ضحم ،

.دینادرگ مکاح  ادخ  رب  ار  تقلخ  نیناوق  هک  دینک 

.دنک دادملق  یجراخ  یش  ار  دوجولا  هقیقح  دنک  یم  یعس  تسا و  هدروآ  ار  یش »  » ریبعت اج  نیا  هلمج  زا  اج و  همه  رد  اردص   - 4

: اردص نخس  همادا 

مالکلاو یشلا ء  کلذ  دوجو  یلع  عرف  وهف  ًهیبلس  وا  هیتوبث  يرخا  ًهفص  وا  هیهام  ناک  ءاوس  هیلع  هلمحو  یـشل ء  موهفم  لک  توبثو  »
يذلا دوجولا  هقیقح  ضحم  وه  دوجوم  لک  هیدوجوم  لصا  ّنا  رهظف  یـش ء  هبوشی  تحب ال  دوجو  یلا  یهتنی  وا  لسلـستیف  هیلا  دئاع 

وا یـسنج  مومع  اهبوشی  الو  هیهام  الو  هیناکما  هوق  الو  صقن  الو  هیاهن  الو  دح  اهیرتعی  هقیقحلا ال  هذهف  دوجولا  ریغ  یـش ء  هبوشی  ال 
« .هیهاملل هضراعلا  فاصوالا  هذه  یلع  مدقتم  دوجولا  ّنال  .یصاخ  وا  یماع  یضرع  وا  یلصف  وا  یعون 

ّصن روطب  ادـخ » دوجو  تیـصوصخ   » هب وا  دوخ  هک  دـش  لـقن  وا ، یفاـک » لوـصا  حرـش   » زا اردـص  ناـیب  سیوـن  یپ  نیرخآ  رد  - 1
.تسا هدرک  فارتعا 

یناکم ءاع و  نهذ و  زا  ریغ  مدـع  نوچ  .تسا و  طرـش  تدـحو  تشه  ضقانت  رد  .تسا و  مدـع  ضیقن  دوجو  دـش : هتفگ  رتشیپ  - 2
رد تیـصوصخ  زا  غراف  تیئیـش و  زا  غراف  دوجو  نیاربانب  .درادن  یناکم  ءاع و  نهذ و  زا  ریغ  دشاب  دوجو  هک  نآ  ضیقن  سپ  درادن 

.تسا ضحم  لایخ  کی  ًافرص  تسین و  هدوبن و  جراخ 
اندنع نم  جرخی  ًائیـش  ّالا  ًاحیحـص  ًاملع  ادجت  نل  ابّرغو  اقّرـش   » دومرف هبیتع ، نب  مکح  لیهک و  نب  هملـس  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  - 3

نات تسد  هب  تیب  لها  ام  دزن  زا  هک  يزیچ  رگم  تفای  دیهاوخن  حیحـص  ملع  زگره  دـیورب  برغم  هب  دـیورب ، قرـشم  هب  تیبلا :» لها 
.تسا لطاب  دـشاب ، هدـماین  نوریب  تیب  نیا  زا  هک  یملع  ره  لطاب :» وهف  تیبلا  اذـه  نم  جرخی  مل  اـم  لـک   » تسا هدومرف  زاـب  .دـسرب 

ج 2 ص 92 و 94. راحب ،
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ص:129

تفـص رگید ، تفـص  هاوخ  دـشاب و  تیهاـم  موهفم  نآ  هاوخ  یـش -  نآ  رب  موهفم  نآ  لـمح  یـش و  رب  موهفم  ره  توـبث  و  همجرت :
زا ریغ  هک  دوش  یم  یهتنم  ضحم » دوجو   » هب ای  لسلـست  هب  اـی  دور  یم  روط  نیمه  یـش و  نآ  دوجورب  تسا  عرف  یبلـس -  اـی  یتوبث 
زین .درادـن و  تیهاـم  ناـکما و  هوق ، صقن ، تیاـهن ، ّدـح ، هک  تسا  یتقیقح  تحب » دوجو   » نیا دـشابن و  هزیمآ  نآ  اـب  يزیچ  دوجو 

.یصاخ یضرع  یماع و  یضرع  یلصف ، یعون ، یسنج ، مومع  نآ ، اب  دوش  یمن  هزیمآ 

: دقن

میهافم ثحب  عوضوم  هک  تسا  هدرک  حیرـصت  هداد و  هیارا  ار  مالک  ناج  ترابع ، زا  شخب  نیا  رد  هیلاعتم  تمکح  راذگ  ناینب   - 1
رد ایاضق  نیا  قابطنا  قباطت و  تابثا  تسا  مزال  هچنآ  تسرد  نانخـس  نیا  همه  مییوگ  یم  ًالعف  ام  .یجراخ  تاـیعقاو  هن  تسا  هینهذ 
یم یجراخ  ینیع و  يریگ  هجیتن  دـنک و  یم  ینهذ  ثحب  وا  هک  تسا  نیا  تفگـش  یلو  تسا  تاـیعقاو  ملاـع  رد  نهذ و  زا  جراـخ 

.دنک

اب دنتسه  نهذ  هصرع  صوصخم  هک  اه  يرواد  نیا  قداصت  قابطنا و  زاب  میریذپب  ار  ییوطسرا  هفسلف  نهذلا » هلاصا   » لصا رگا  یتح 
نیا رد  هک  تاکیکفت  نیا  همه  هک  دـننک  یم  حیرـصت  نایئوطـسرا  اریز  تسا ؛ لاـحم  زین  نهذـلا  هلاـصا  ناـمه  ساـسا  رب  تاـیعقاو ،

.دنرادن جراخ  رد  یتقیقح  هدمآ  ترابع 

« - یـشزرا مدقت   » حالطـصا هب  مدقت  نیا  ًایناث  تسا و  دوجو  تلاصا  رب  ینتبم  ًالوا  ماع  صاخ و  ضرع  تیهام و  رب  دوجو  مدقت   - 2
ییاـعدا عوـضوم  درادـن و  دوـجو  تیهاـم  نودـب  یـش  تاـقولخم  هصرع  تاـنئاک و  رد  .یناـمز و  مدـقت  هن  تـسا  یتلاـصا -  مدـقت 

.درادن دوجو  تاثداح ، تاقولخم و  هصرع  رد  میدق » دوجولا  نکمم   » ای يدرجم  هک  دش  ثحب  رتشیپ  زین  تادرجم » »

بوشم  » هب راچان  ای  دریذپب و  ار  اردص  نایب  دیاب  ای  هک  تسا  هدنناوخ  يارب  روذحم  داجیا  عون  کی  بوش »  » ظفل زا  هدافتـسا  زاب   - 3
.دوش لئاق  دوادخ » دوجو  ندوب 

دوجولا هقیقح  زا  ریغ  زیچ  همه  ندرک  يرابتعا  نانخـس  نیا  همه  اما  تسا  تاقولخم  ادـخ و  لـماش  دروم  ره  رد  نخـس  ناـیرج   - 4
: اّما دوش  یم  ققحم  دوجو » تدحو   » دنوش یم  دوجولا  هقیقح  تاقولخم  ادخ و  زیچ ، همه  هک  تسا 

هقیقح زا  ریغ  قلخ  ادـخ و  زا  معا  یتـسه  ملاـع  رد  دـنارذگ و  یم  یفاـص  زا  ار  زیچ  همه  اردـص  هک  هنارگ  یمیـش  دـنور  نیا  فلا )
هک ییوطـسرا  هفـسلف  هیاپ  نیرت  یـساسا  يارب  ییانعم  هچ  سپ  دنوش  یم  دوجولا » هقیقح   » کی طقف  ءایـشا  همه  دنام و  یمن  دوجولا 
لام طقف  عاـنتما  ناـکما و  .دوش  یم  دوجولا  بجاو  زیچ  ره  دـنام ؟ یم  دوجولا » عنتمم  دوجولا ، نکمم  دوجولا ، بجاو  : » دـیوگ یم 

؟-؟ ییاهن يریگ  هجیتن  نیا  ای  تسا  تسرد  یساسا  هیاپ  نآ  ایآ  .نهذ  هصرع  میهافم و  ِملاع  رد  یتح  ینعی  .ددرگ  یم  تیهام 

یم تحب »  » دـیق یتـقو  تسا  ینهذ  ًافرـص  موهفم  کـی  زیچ  ره  زا  تغارف  اـب  دوجو »  » دوخ ضحم .» دوجو   » ینعی تحب » دوجو  ( » ب
.دوش یم  رت  ینهذ  دیآ 
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ره روط  نیمه  تسا و  تاقولخم  ياه  یگژیو  زا  همه  اه  نیا  درادن و  ماع  ضرع  صاخ و  ضرع  تیهام ، دنوادخ  تسا  تسرد  ج )
هبوشیالو هَّللا  دوجو  تسا : دنوادخ » دوجو   » لب تسین  ضحم » دوجو   » دنوادخ تاذ  اّما  دشاب : قولخم  تیـصوصخ  هک  تیـصوصخ 

.یقلخلا ینعملاب  هیصوصخلا  یتح  یش ء 

دوجو تفگ  دـهاوخ  یـسک  ره  درادـن و  دوجو  نهذ  زا  جراخ  رد  دوجولا  هقیقح  دـیوگب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  تسا  تسرد   - 5
رد دوجوم »  » یه امب  دوجولا  هقیقح  ای  تسه  جراـخ  رد  دوجولا  هقیقح  یه  اـمب  دوجولا  هقیقح  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  نکیل  دراد ؛

؟-؟ دراد دوجو  جراخ 

گنرد بکرم  یحالطـصا  ياـنعم  رد  یمک  تسا  رتـهب  تسا  بیکرت » موزل   » هلأـسم نیا  رد  اردـص  کسمتـسم  هک  نیا  هـب  رظن   - 6
: مینک

: میراد تیعقاو  کی  موهفم و  ود  حالطصا و  ود  بکرم  قادصم  موهفم و  رد 

نهذ قولخم  دوش و  یم  روصتم  نهذ  رد  طقف  بیکرت  نیا  .تیهام  دوجو و  زا  دوجوم  ره  ندوب  بکرم  دننام  یموهفم : بیکرت   - 1
.تسین يزیچ  مه  وت  زا  ریغ  یبیکرت  نینچ  جراخ  رد  تسا 

زین نیا  ...و  متا  تخرد ، ناـسنا ، بآ ، اوه ، ندوـب  بکرم  ینهذ  موـهفم  دـننام  تسا : ییایمیـش  بیکرت  مود ، یموـهفم  بیکرت   - 2
.دراد یجراخ  قادصم  یجراخ و  قباطم  نکیل  تسا ؛ ینهذ  موهفم  کی 
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رد تسا  تیعقاو  نیع  بیکرت  نیا  ینیع ، تیعقاو  نهذ و  زا  جراـخ  رد  ...و  بآ  اوـه ، متا ، ندوـب  بکرم  دـننام  یعقاو : بیکرت   - 3
(1) .تاقولخم

: دوش یم  هابتشا  هس  راچد  ریسم  نیا  رد  یلو  دهد  تاجن  لوا  یموهفم  بیکرت  زا  ار  دنوادخ  دهاوخ  یم  اردص 

، ندرک هناگود  نیا  دوجو و  تیهام و  کیکفت  هک  ارچ  ار  یعقاو  يادخ  هن  دنک ، یم  هّزنم  یموهفم  بیکرت  زا  ار  ادـخ  موهفم  فلا )
.درادن دوجو  جراخ  رد  یکیکفت  نینچ  تسا و  ینهذ  عازتنا  کی  ًافرص 

رد رافسا  زا  ار  وا  ررکم  نخس  هک  دنک  یم  یعقاو  بیکرت  راچد  دراد  دوجو  نهذ  زا  جراخ  رد  هک  ار  یعقاو  يادخ  ضوع ، رد  ب )
.ءایشالا لک  دوجولا  بجاو  ّنا  دیدرک : هدهاشم  شیپ  ياه  گرب 

هک درادن  هجوت  یلو  دوش  عناق  دوجو » تدحو   » هب اهنت  درادرب و  تسد  دوجوم » تدحو   » زا دـهاوخ  یم  هیـشرع )  ) اج نیا  رد  وا  ج )
.دهد هجیتن  ار  دوجوم  تدحو  هجیتن  نامه  دیاب  تسا  رافسا  ناهرب  نامه  ناهرب 

.دوجولا ریغ  یش ء  هبوشیال  دوجولا  هقیقح  ضحم  وه  دوجوم  لک  هیدوجوم  لصا  ّنا  رهظف  دیامرف : یم   - 7

روصت دوجوم  کی  زا  نهذ  هک  تاموهفم  همه  نتـشاذگ  راـنک  ینهذ و  شیـالاپ  زا  سپ  مه  نآ  دوجولا » هقیقح   » هب تراـبع  نیا  رد 
ینهذ ًاضحم  ًافرـص و  موهفم  کی  رگم  دراذگ  یمن  یقاب  تادوجوم  يارب  يزیچ  دیکات  نیا  تسا  هدوزفا  ار  ضحم »  » ظفل دنک ، یم 

.تسا نهذ  شتسرپ  لب  تسین  نهذلا » هلاصا   » یتح نیا  و 

.یتقیقح هن  دنام و  یم  یتیعقاو  هن  لایخ »  » رگم دراذگ  یمن  یقاب  تادوجوم  زا  يزیچ  نایب  نیا 

.تسین هطسفس  نیا  ایآ  .دوش  یمن  يزیچ  ینهذ  روصت  کی  زج  یتسه 

هب اج  نیا  ات  زاـغآ  زا  هلأـسم  نیا  رد  گرزب  ياردـص  ینعی  تسا  دوجولا » هلاـصا   » ناـمه دوجوم » لـک  هیدوجوم  لـصا   » زا شدارم 
نیا دـننک  یم  حیرـصت  ناشدوخ  هک  تسا  هدیـسر  دوجولا  هلاصا  هلأسم  نامه  هب  هزات  تامدـقم ، همه  نیا  اب  هدیـسرن  يا  هزات  فرح 

.تسا طلغ  رما  کی  نهذ  زا  جراخ  رد  تیهام  زا  دوجو  کیکفت  تسا و  ینهذ  ًافرص  هلأسم  کی 

!؟ دراد يزیچ  ینهذ  موهفم  دربراک و  کی  زا  ریغ  هدروآ  اـج  نیا  رد  هک  تی »  » يردـصم دـنوسپ  اـب  نآ  موهفم  و  تیدوجوم »  » ظـفل
هلاـصا رگم  .تسا  دوجولا  هقیقح  ضحم  ناـمه  دوجوم  ره  تیدوجوم  لـصا  تیهاـم » تیراـبتعا  دوجو و  تلاـصا   » ساـسا رب  يرآ 

نآ زا  يا  هزاـت  زیچ  هچ  تسیچ ؟ يارب  نآ ، نتخادـنا  مخ  چـیپ و  هب  نخـس و  ندـیناخرچ  هـمه  نـیا  دراد ؟ ینعم  نـیا  زا  ریغ  دوـجو 
؟ دوش یم  لصاح 

ناهج لب  تیعقاو  ناهج  ندوب  یمهوت  یلایخ و  لب  ندوب  يرابتعا  ات  دهدب  مخ  چیپ و  نخـس  نایرج  هب  ردـق  نآ  دـهاوخ  یم  اردـص 
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، دوجولا فرـص  کی  طقف  دـنام  یم  هچنآ  تایعقاو  فذـح  زا  سپ  ات  دریگ  ياج  ًاقیقد  هدـنناوخ  نهذ  رد  ناهج ، يادـخ  تیعقاو و 
دیسر و دهاوخن  يزیچ  هب  دوجو » تدحو   » زا ریغ  هدش  روحسم  هدنناوخ  تروص  نیا  رد  تسا  یهیدب  .دشاب  دوجولا ، هقیقح  ضحم 

.تشادنپ دهاوخن  يزیچ  لایخ  زا  ریغ  ار  یجراخ  تایعقاو 

.دشاب هتـشاد  ییابا  نآ  هب  حیرـصت  ندوب و  ییاطـسفوس  زا  دیابن  يا  هدنناوخ  نینچ  يا و  هدنـسیون  نینچ  اّما  درادـن ، یلاکـشا  دـشاب ،
زا جراخ  ناـهج  نتـشادن  تیعقاو  رد  یتح  ناـنیا  نکیل  ؛» نهذ زا  جراـخ  ناـهج  تیعقاو  رد  کـش   » ینعی هطـسفس  تسیچ ؟ هطـسفس 

.دنهد یم  اوتف  نآ  ندوب  یهاو  هب  ًاعطق  ًانیقی و  لب  دنرادن  مه  کش  نهذ ،

 - .لصف 2 سنج و  هب  ناسنا  موهفم  لیلحت  دـننام  یلقع : لـیلحت   - 1 میراد : بیکرت  راهچ  نآ  عبت  هب  لـیلحت و  راـهچ  قطنم  رد  - 1
لیلحت .کهآ 4 -  هبنپ و  هب  ذـغاک  لیلحت  دـننام  یتعانـص : لـیلحت  .نژوردـیه 3 -  نژیـسکا و  هب  بآ  لیلحت  لـثم  یعیبط : لـیلحت 

زونه جراخ  رد  نآ  قدـص  تسا و  ینهذ  لیلحت  کـی  لوا  دروم  .قطنملا ص 111  .خیم  بوچ و  هب  یلدنـص  لیلحت  دننام  یکیزیف :
فیرعت ییوطـسرا  ياه  قطنم  هک  تشذـگ  رتشیپ  و  ت.دـنواسیچ ؟ ناسنا  لصف  سنج و  جراخ  تیعقاو  رد  هک  تسا  فالتخا  دروم 

ًافرـص لیلحت  کی  دـنناوت  یم  مه  مراهچ  موس و  مود ، دروم  .دـنرب  یم  راک  هب  باسحلا ، یلع  حالطـصاب  ار  قطاـن » ناویح  ناـسنالا  »
هاگدید زا  بیکرت  يانعم  تسا  مهم  هچنآ  دنشاب ، یهاگـشیامزآ  ینیع و  لیلحت  کی  دنناوت  یم  مه  دنـشاب و  ضحم ) يرظن   ) ینهذ

.تسین ناش  نایم  لاقم  نیا  رد  یقرف  نادنچ  هچرگ  نآ ، یقطنم  حالطصا  هن  تسا  یفسلف 
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هقیقح  » تسا هدرک  میـسقت  مسق  ود  هب  ار  نآ  تـسا و  هدرک  عورـش  دوـجوم »  » اـب ار  نخـس  يادـتبا  هلأـسم  نـیا  رد  گرزب  ياردـص 
« ینهذ دوجوم   » زین دوجوم »  » زا وا  دارم  هک  تسا  نشور  حوضو  هب  شمالک  ياج  نیا  رد  زین  ادـتبا و  نامه  زا  و  اـهریغ »  » و دوجولا »

«. یجراخ دوجوم   » هن تسا ؛

.دراد یم  مّلسم  ار  نیع  ندوب  یلایخ  یهاو و  لب  تسا  راوتسا  نهذ  زا  نیع  يوریپ  بوجو  رب  اهنت  هن  وا ، يداقتعا  لصا  نیا  نیاربانب ،
هتشاذگ و   ) دراذگ یم  ریثأت  مدرم  شنیب  رد  يا  هفسلف  نینچ  دنک و  یم  ذوفن  هعماج  شنیب  گنهرف و  ناج  حور و  هب  رکفت  زرط  نیا 

یگدـنز و رد  هک  تسا  ریز  یـساسا  ياـه  يرـس  هریخ  اـه و  یتخبدـب  شا  هجیتـن  هدرتـسگ ) راد و  هشیر  تروـص  هب  مـه  نآ  تـسا 
: دیآ یم  شیپ  ًالمع  هعماج  تشونرس 

کیرات هک  یلهج  یساسا ، یلهج  راچد  دننک و  یم  روصت  هنوراو  ًالماک  ار  یتسه  ناهج  دوخ و  هدش و  لفاغ  تایعقاو  زا  مدرم   - 1
.دنوش یم  تساهلهج ، همه  ردام  لهج و  ره  زا  رت 

دوش یم  یهاو  دارفا  دوخ  ِتیدوخ  هک  یتقو  .دوش  یم  تایهاو  رب  عرف  لب  یهاو  همه  همه و  ...و  ...و  قـالخا  قوقح ، تعیرـش ،  - 2
.؟ دنام یم  تلادع  تمارک و  تیناسنا ، حبق ، نسح ، تیجوز ، تیکلام ، يارب  ییاج  هچ 

رگید دوش ، راکنا  تایعقاو  هک  یتقو  تسا  یجراخ  تایعقاو  ساسا  رب  همه  تیریدم  تفرشیپ و  یگدنزاس ، رنه ، تعنـص ، راک ،  - 3
.دنام یمن  اه  نیا  يارب  یعوضوم 

دنتـسه ضحم  دوجولا  هقیقح  زین  رگید  تادوجوم  تسا و  دوجولا » هقیقح   » طقف هک  ینهذ  يادخ  نآ  دنام : یم  زیچ  کی  اهنت  يرآ 
طقف تسه  هچنآ  سپ  تسا  دوخ  قشاـع  ادـخ  نیا  تسا و  تادوجوم  همه  دـنوادخ  سکعلاـب  دنتـسه و  ادـخ  تادوـجوم  همه  سپ 

(1) .تسا یتسه  دوصقم  لب  یتسه  ناجدرما  نارسپ  زا  ییوج  هرهب  دیوگب : دراد  قح  يا  هفسلف  نینچ  .سب  قشع و  طقف  تسا  قشع 

تـشگ طلـسم  ناناملـسم  گنهرف  رب  يدح  هب  قشع ،) ياهنم   ) ندز ایند  هب  اپ  تشپ  ییایند و  كرات  گنهرف  نیا  تسا  تفگـش   - 4
رد ار  تایعقاو  ندوب  یهاو  نیا  هاگآدوخان  دنتـشاد ، هک  هفـسلف  دض  هیحور  همه  اب  نارجحتم  یتح  دبعتم و  سدقم و  دارفا  یتح  هک 

، تایعقاو رد  قیقحت  حور  دـقاف  يراک ، هیحور  دـقاف  فابلایخ ، هعماج  کی  ناناملـسم  بیترت  نیدـب  دـنداد و  ياج  دوخ  لد  ناـج و 
نیا همه  هک  نیا  رت  تفگـش  .دندش و  رفاک ، ياه  هعماج  هناتـسآ  يادگ  دندمآ و  راب  ...و  ...و  یگدـنزاس  اب  یبنجا  تعنـص ، زا  رود 

.دش هتشاذگ  مالسا  باسح  هب  اه  يراب  تبکن  اه و  تبکن 

هللا یلـصربمایپ  تما  نانآ ، ياهراعـش  هیجوت  اب  رگید  فرط  زا  بآم  فوسلیف  نارگ  هیجوت  فرط و  کی  زا  هیفوص  نایوگ  قحلا  اـنا 
!؟ دنک یم  يرگراک  ادخ  رگم  يرادن  راک  هب  يزاین  رگید  يدـش  قحلا  انا  قادـصم  وت  هک  یتقو  .دـنتخادنا  زور  نیدـب  ار  هلآو  هیلع 

!؟ تسا رگراک  ادخ  رگم 

زا ناوتان  دوش ؛ یم  ضحم » تیلعف   » و دوجولا » هقیقح  ضحم   » و تحب » دوجو   » هیلاعتم تمکح  يادخ  نایئوطسرا ، يادخ  هک  یتقو 
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یم ادخ  ار  تاقولخم  همه  ام  نایفوص  دوش و  یم  ضحم » دوهشم  ضحم و  دهاش  «، » ضحم قشع   » و ضحم » رگاشامت  ، » راک لعف و 
یم تعنص  راک و  يارب  يا  هزیگنا  هچ  یلیلد ، هچ  دنیامن  یم  نهربم )!( هفسلف  مادختسا  اب  ار  نایفوص  تالایخ  نیا  ام  هفسالف  دننک و 

؟ دنام

تخبدب نارفاک  راذگب  دراد ؟ یبیع  هچ  ناکرشم  نارفاک و  هناتسآ  ییادگ  دش » هدز  یناملـسم  رفک و  رـس  رب  تدحو  ياپ   » هک یتقو 
.میا هدیسر  ییادخ  ماقم  هب  هَّللدمحلا  هک  ام  میروخب  ام  دننک  راک 

ياج رد  ار  نآ  یفنم  تاریثأت  همه  نیا  درگنب و  هناسانش  هعماج  هیلاعتم  تمکح  ياهدروآ  هر  هب  هک  تسین  هعماج  نیا  رد  یـسک  ایآ 
؟ دنک هدهاشم  ام  حور  يایاوز  رد  یتح  هعماج  ياج 

دایرف دـنک و  یم  ظفح  ار  شیوخ  يدرم  ربا  نآ  زاب  هیلاعتم  تمکح  اب  ییانـشآ  همه  اب  دـیآ  یم  يدرم  دوش : یمن  راهب  لگ  کی  اـب 
همتاخ نارفاک  هناتسآ  ییادگ  هب  میشاب و  افکدوخ  میناوت  یم  ام  دیوگ : یم  دهد و  یم  راک  راعـش  .تسا  رگراک  دوخ  ادخ  دنز : یم 

ریغ ام  هعماج  ناکریز  نادنمشوه و  دسر و  یمن  ییاج  هب  وا  ياهادن  نیا  ارچ  هک  دنیب  یم  ینـشور  هب  سانـش  هعماج  کی  اّما  میهد ؛
؟ ارچ .دنشیدنا  یمن  يزیچ  هب  یلّالد  زا 

ییوب هک  يدرف  کی  لب  سانش  هعماج  کی  اّما  متفر ؛ رگید  هار  هب  اهرطـس  نیا  رد  هدرک  اهر  ار  یفـسلف  ثحب  منک : یم  فارتعا  یلب 
ارچ هک  دناد  یم  و  دراد ؟؟ -  هشیر  اجک  رد  تسیچ و  اه  تبکن  نیا  أشنم  هک  دناد  یم  دـمهف و  یم  دـشاب  هتـشاد  یـسانش  هعماج  زا 

هیلاعتم تمکح  رب  مه  ام و  رب  مه  ناـش  لد  رد  هک  یناگدـننک  قیوشت  میوش ؟ یم  قیوشت  هیلاـعتم  تمکح  يرادـساپ  يارب  همه  نیا 
.دندنخب ام  تیوه  نید و  رب  دنناوتب  ات  دندنخ  یم  نام 

ات 184. ج 7 ص 171  رافسا ، .تقیقح -  تفایرد  يارب  تسا  ربعم  لپ و  ای : - 1
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مهیلع تیب  لها  هفـسلف  زا  دنـسرت ، یم  زیچ  کی  زا  طقف  ناگدـننک  قیوشت  هک  دـناد  یم  ًاقیقد  هدرک  لیـصحت  دنمـشوه  درف  کـی  و 
یسانش ناور  یسانش و  هعماج  یسانش ، ناسنا  زا  یسانش ، ناهیک  زا  یسانش ، یتسه  زا  یسانش ، دوجوم  زا  یـسانش ، دوجو  زا  مالـسلا 

فوصت و تابوسر  و  ریـسفت » رد  تایلیئارـسا   » تاـبوسر ریز  زا  بتکم  نیا  رگا  دـنناد  یم  دـنراد و  ساره  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
يور رد  رگید  دـشاب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نافرع  نامه  زین  شنافرع  دـهرب و  هفـسلف »  » رد هیلاـعتم  تمکح 

.مالسا رگم  دنام  یمن  یگنهرف  يا ، هشیدنا  چیه  يارب  ییاج  نیمز 

یم يراذگ  هیامرس  راک و  ناشدوخ  تفرشیپ  يارب  هک  نازیم  نامه  هب  نارگید  دنک  یم  هدهاشم  ًاقیقد  زورما  هک  تسا  یسک  فراع 
هب .دننک  یم  يراذگ  هیامرـس  راک و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  بتکم  هفـسلف و  نتـشاد  هاگن  هدیـشوپ  يارب  زین  نازیم  نامه  هب  دننک 

ناتناماما اّما  دنریگ  یم  هرگنک  دنا ، هدروآ  تابوسر  يور  یبوسر  هک  امش  زا  ییاه  تیـصخش  يارب  دنهد  یم  هزیاج  امـش  ياه  ملیف 
.دنهد یم  ياج  نات  نهذ  رد  ریگ ، هشوگ  ياهدباع  ًافرص  شناد ، دقاف  هفسلف ، دقاف  يدارفا  ار 

، تسا لوغشم  ناتساب  نانوی  ياه  هرازه  نانخـس  هب  درادن و  ار  شناماما  نودم  هفـسلف  زونه  هدوب  ناماما  وریپ  لاس  هک 1400  یمدرم 
.!؟! تسا نارگ  باوخ  هچ  نیا  دناباوخ  یم  ناینانوی  هیاپ  یب  هدوسرف و  هنهک ، راکفا  يال  هب  هب ال  ار  شتیب  لها  هفسلف  لب 

ناهگان دوب  هتسشن  هناخ  رد  دنک : یم  لقن  يروباشین  راطع  زا  نخـس  ...هدکـشناد  هفـسلف ، هدکـشناد  تایبدا ، هدکـشناد  رد  يداتـسا 
.دنتشک ریوک  رد  ار  مرسپ  خآ  تفگ :

رد یناوخ  هضور  رگا  اّما  .میتشاد  ینادرم  نینچ  اـم  يرآ  هک  دوش  یم  دوخ  یب  دوخ  زا  دـنک ، یم  فک  تاـساسحا  زا  داتـسا  ناـهد 
شلاثما داتسا و  نامه  .درک  نفد  ار  شردپ  ندب  تشگرب و  هار  طسو  زا  تراسا  نیح  رد  مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دیوگب : ربنم  يالاب 

.تسا يا  هفارخ  هچ  نیا  هک : دنزادنا  یم  بغبغ  رد  داب 

نیا يریذپن .!؟! مالـسلا  هیلعداجـس  ماما  دروم  رد  اما  يریذپب  راطع  دروم  رد  ار  هزجعم  هک  تسا  یتخبدب  هچ  نیا  میوگ : یم  مه  نم 
؟ -  بناجا تاقیوشت  زا  ریغ  تسا  تیبرت  مادک 

رب ناـماما  ملع  اـه  هزوح  رد  یهاـگ  یتـح  دـنراذگ  یم  لاوس  تمـالع  ناـماما ، تمـصع  بیغ و  ملع  رد  اـم  زا  یناـگرزب  زونه  ارچ 
رد یهاـگ  یتح  دوش !؟! یم  هتفریذـپ  تسا  تاـعوضوم  دراوم  رد  یگمه  هک  ناـیفوص  بیغ  ملع  اـّما  دوش  یم  راـکنا  تاـعوضوم » »

هیلع قداص  ماما  بتکم  باسح  هب  ار  نایفوص  ینانوی و  تاـفارخ  یفرط  زا  هک  تسا  ییـالب  هچ  نیا  .دوش  یم  هتفریذـپ  زین  اـه  هزوح 
تافارخ نیمه  نداد  ذوفن  هب  شیپ  زا  شیب  هک  دننک  یم  قیوشت  ار  ام  یفرط  زا  دنریگ و  یم  داقتنا  داب  هب  ار  ام  دنراذگ و  یم  مالسلا 

.؟!؟ تسا ییالب  هچ  يراتفرگ و  هچ  نیا  یتسار  میزادرپب 

اب قاچاق  بزح  کی  هب  ار  نانآ  دندرک  یم  ماع  لتق  اج  همه  ار  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ناوریپ  یلخاد ، ياه  تردق  ربا  ینامز 
رد دننکن و  نیودت  ار  ناش  ناماما  مولع  هفـسلف و  دنتـشاد  قح  تیعـضو  نیا  اب  نایعیـش  دندوب  هدرک  لیدبت  ینرق  نیدنچ  تیموکحم 

ناسنا یسانش ، هعماج  یسانش ، ناهیک  دنشاب ، هتشادن  هدش  شیالاپ  قیقد و  خیرات  دننک ، هدافتـسا  اه  تردق  ربا  نامه  عبانم  زا  ریـسفت 
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هچ نونکا  ارچ ؟ الاح  اّما  دنزادرپب ، ناش  ناماما  هقف  ظفح  هب  اهنت  ناش  لام  ناج و  راثیا  اب  دنـشاب و  هتـشادن  نودم  تیریدم  یـسانش ،
یمـسج و يرکف ، يورین  مینک ، یم  پاچ  نیودـت و  هیلاعتم  تمکح  يانبم  رب  ای  نایبرغ و  زا  باتک  رـس  تشپ  باتک  یه  مینک ؟ یم 

ياه هرازه  يارب  نام  يادهـش  نوخ  زا  .دوش  یم  فرـصم  یبوسر ، ياه  هیال  شیازفا  يارب  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ناوریپ  یلاـم 
.میراذگ یم  هیامرس  ناتساب  نانوی 
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الو هل  لعاف  امک ال  هل  هروص  الو  هتاذ  ریغب  هل  صخـشت  الو  هل  لصف  الف  صوصخ  الو  مومع  هقحلی  دوجولا ال  ریغ  هل  هیهاـم  ـال  اـمو  »
: هوجولا عیمج  نم  لعفلاب  هتاذ  ّنأل  یش ء  لک  لامک  وهو  هتاذ  لامک  ّهنال  یش ء  لک  رّوصم  هتاذ و  هروص  وه  لب  هل  هیاغ 

ریغ یصخشت  هن  تسه و  وا  يارب  یلـصف  هن  یـصوصخ و  هن  دوش و  یم  قح  وا ال  هب  یمومع  هن  دوجو  زا  ریغ  درادن  یتیهام  هچنآ : و 
تاذ لامک  وا  اریز  ییـش  ره  هدـننک  ریوصت  تسا و  دوخ  تاذ  هروص  وا  لب  تسین  تیاغ  زین  لعاف و  وا  يارب  هک  روطنامه  .شتاذ  زا 

.هوجو عیمج  زا  تسا  لعفلاب  شتاذ  اریز  تسا  یش  ره  لامک  وا  تسا و  دوخ 

: دقن

تاذ لـیلحت  هب  دزادرپ  یم  درک  دوجولا » هقیقح   » ار تادوـجوم  همه  تیدوـجوم  لـصاو  ار  تادوـجوم  همه  یتـسه  هک  کـنیا   - 1
اب یجراخ  دوجو  اما  درادـن ؛ ییوطـسرا  حالطـصا  هب  تیهام  دـنوادخ  هک  تسا  تسرد  هل .» هیهاـم  ـال  اـمو  : » دـیوگ یم  دـنوادخ و 

تمکح هک  تسا  نیمه  یلصا  يوکس  تایهاملاک » هیه ال  ام  هل   » و ءایـشالاک » یـش ء ال   » دنوادخ .تساراد  ار  تیهولا  تیـصوصخ 
«. یش ء هلثمک  سیل   » نکیل تسا  یش »  » دنوادخ .تسا  هدیزغل  نآ  زا  لوا  زا  هیلاعتم 

، تایهام نتـشاگنا  چیه  زا  سپ  امـش  تسا  نیا  لاوس  اما  .درادن  تیمومع  دـنوادخ  تسا  تسرد  صوصخ : الو  مومع  هقحلی  ال   - 2
«. تادوجوملا لک  وه  «. » ءایشالا لک  دوجولا  بجاو  ّنا  : » دیا هتفگ  هداد و  مومع  وا  هب  هدرک و  ماع  ار  ادخ 

مومع يادف  ار  تیـصوصخ  نیا  امـش  هک  تیهولا  تیـصوصخ  لقادح  دراد  تیـصوصخ  دنوادخ  دـش  هتفگ  ررکم  تیـصوصخ : اّما 
(1) .دینک یم  روکذم 

تسا تانئاک  زا  يادج  تاقولخم و  زا  لصاف  دنوادخ  لصف ،»  » ییوطسرا حالطـصا  زا  رظن  فرـص  اب  هل : صخـشت  الف  لصف  الف   - 3
.ییاج زا  ییاج و  رد  تبیغ  ای  روضح  مدع  يانعم  هب  هن  تسا  یش  ره  زا  ریغ  ادخ  تاذ  هقرافمب : یش ء ال  لک  ریغ  دومرف : هک 

صخشت یتح  دنوادخ  يارب  ار ، تیهولا  یتح  ار  ندوب  قلاخ  دِجوم و  یتح  مینک  بلـس  ادخ  زا  ار  زیچ  همه  هک  یتقو  یلب  صخـشت :
.دنام یمن  زین  ینهذ 

دوجولا بجاو   » دییامرف یم  تسا و  صخـشت  کی  نیا  مک  تسد  تسا  دوجولا » هقیقح  ضحم   » دنوادخ دییامرف  یمن  امـش  رگم  اّما 
نات نخس  همزال  هچرگ  ءایشالا » لک  يدنه  واگ  نالف   » دییامرف یمن  اریز  ادخ ؛ يارب  تسا  يراصحنا  صخشت  کی  نیا  ءایشالا » لک 

.تاصخشّتلاک صخشت ال  هل  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف  .تسا  نیمه 

صخشت زا  ریغ  دراد  یصخشت  هچ  تسا  دوجولا  لک  هک  ادخ  دوجو  ای  تسا  ءایشالا  لک  هک  ادخ  تاذ  هتاذ : ریغب  هل  صخشت  ال   - 4
زا ار  يزیچ  یلقع  لیلحت  اـب  قیقد و  تروص  هب  هک  تسا  نآ  صخـشت  امـش  قطنم  رد  دـش ؟ -  هدـیمان  يراـصحنا  صخـشت  هک  ـالاب 

هجیتن کـی  هلمج  نیا  .تسین  وا  صخـشت  زین  وا  تاذ  یتح  نیارباـنب  .دـنک  زیچ  همه  ار  يزیچ  هک  نآ  هن  دـنک  ادـج  رگید  ياـهزیچ 
.دیداد حرش  هک  تسا  یتامدقم  ضقان  هک  تسا  يریگ 
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.دیرواین ار  هتاذ » ریغب   » دیق دینک و  هدنسب  هل » صخشت  ال   » نامه هب  تسا  رتهب 

زا مه  یمان  ات  دیرادن  يا  هراچ  دنتـسه  ینهذ  ًافرـص  شور  راچد  نوچ  اّما  هل » هروص  ال   » دنیامرفب تسا  رتهب  هتاذ : هروص  وه  لب   - 5
.دیروایب تروص 

هنوگچ تسا  ضحم  لعف  هک  ییادخ  .دومرف  دهاوخ  حیرصت  ادخ  ندوب  ضحم » لعف   » هب دعب  هلمج  دنچ  رد  یـش : لک  روصم  و   - 6
!؟ دزادرپب يرگ  تروص  هب  دوش و  لاّعف  دناوت  یم 

یقلت یهاو  هدـش  راکنا  نهذ  زا  جراـخ  رد  ناـهج  تادوجوم  همه  ِضرع  لـصف و  سنج ، تروص ، تیهاـم ، یتقو  هک  تسا  تسرد 
راک یهاو ، ینهذ  يادـخ  هک  ارچ  دـشاب  ضحم  لعف  وا  هچرگ  دـنک  ریوصت  ار  یهاو  ياه  تروص  دـناوت  یم  ینهذ  يادـخ  تشگ ،

.دنک یم  زین  یهاو 

اردص فارتعا  دش و  هراشا  دوب ، هدرک  حیرـصت  دنوادخ  نتـشاد  تیوه  تیهام و  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یثیدح  هب  ًالبق  - 1
.تشذگ دنوادخ  تیصوصخ  هب  یفاک » لوصا  حرش   » رد
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.تسا نکمم  نآ  رد  زیچ  همه  تسا و  عیسو  سب  لایخ  روصت و  هصرع  نهذ و  ملاع 

ریغب لامکلاوذ  لماک ، دوجوم   » هن دـش  لامک » ضحم   » اج نیا  رد  دوب  دوجولا » هقیقح  ضحم   » ادـخ اج  نیا  ات  هتاذ : لامک  ّهنـال   - 7
.تسا ینهذ  موهفم  کی  طقف  ینعی  تسا  لامک  دنوادخ  .تسین  رداق  نآ  زا  رت  ینهذ  ریبعت  هب  رشب  هک  تسا  يریبعت  نیا  هیاهنلا ،»

؟ دشاب نآ  لامک  دنوادخ  ات  دنام  یقاب  یش ء  لک  مادک  یش ء : لک  لامک  وهو   - 8

داجیا لماک و  شدوخ  .تسا  یش  لک  هب  هدنهد  لامک  لب  تسین  یش  لک  لامک  دنوادخ  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.تسا تاقولخم  يارب  لامک  قلاخ  لامک و  هدننک 

.هوجو عیمج  زا  تسا  لعفلاب  دنوادخ  تاذ  اریز  هوجولا : عیمج  نم  لعفلاب  هتاذ  ّنأل  دیامرف : یم  همادا  رد  نیهلأتملا  ردص 

: دقن

قدص وا  هب  هوقلاب »  » ناونع اب  يزیچ  دـسرب ، لعف  هب  هوق  زا  ًامئاد  هک  تسین  يدوجوم  تاقولخم  دـننام  دـنوادخ  تسا  تسرد  فلا - 
تاذ هک  تسین  نیا  نخـس  نیا  ینعم  اّما  دوش ؛ یم  رییغت  راچد  تاـقولخم  دـننام  یلاـعت  يراـب  تاذ  تروص  نیا  رد  اریز  دـنک ؛ یمن 

.تسا ضحم  رگاشامت  دهاش و  درادن و  یناوت  چیه  تسا و  ضحم - » لعف   » ادخ تاذ  تسا و  لعفلاب »  » دنوادخ

.تسا لعف  هوق و  قلاخ  لب  لعف  هن  تسا و  هوق  هن  دنوادخ  دیوگ : یم  تیب  لها  هفسلف 

.تسا دنوادخ  ندوب  ضحم » تیلعف   » رب دیکات  هوجولا » عیمج  نم   » اب دیکات  ب - 

هلمج نیلوا  هژیوب  .تسیچ  دروآ ، یم  ادـخ  دروم  رد  اردـص  هک  ...و  لاعف  ملاع ، رداق ، اهریبعت -  همه  نیا  سپ  دوش : هدیـسرپ  دـیاش 
؟ تسیچ شدارم  تسا ، هدرک  عورش  سوسحم » لک  لعاف   » اب ار  رافسا 

عیمج زا  ادخ  تاذ  هک  یتقو  تسا » شتاذ  نیع  ادخ  تافص   » هک میتسه  يار  مه  زیچ  کی  رد  یـسانش  ادخ  ره  اردص و  ام و  خساپ :
ًافطل دنام  یم  ادخ  يارب  یّمـسم  یب  ياه  مسا  اهنت  دوب  دهاوخ  ضحم » تیلعف   » نامه زین  وا  تیلاعف  ملع ، تردق ، دـش  لعفلاب  هوجو 

ملع تسین  ملاـع  ادـخ  دـهد  یم  هجیتن  اردـص  ثحب  هک  دوش  نشور  تقیقح  نیا  اـت  دـینک  هعجارم  رافـسا  رد  ادـخ » ملع   » ثحبم هب 
.تسا ضحم  رگاشامت  ادخ  هک  دمآ  دهاوخ  اهرطس  نیمه  رد  تسادیپ و  شترابع  زا  زین  اج  نیمه  رد  .تسا و  ضحم 

يدـح و فیرعت   ) فشاک يدـح ) فیرعت  « ) فرعم  » وا سپ  هتاذ : ّالا  هیلع  ناهرب  الو  وه  ّـالا  هل  فشاـک  ـالو  هل  فّرعم  ـالف  : » هلاـبند
.شتاذ رگم  دوش  یمن  هماقا  وا  رب  یناهرب  شدوخ و  ِدوخ  رگم  .درادن  یمسر ،)

: دقن
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لیلحت هب  ار  لقع  دـیاب  تروص  نیا  رد  اّما  دـش ؛ یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  نیع  هتاذ » هفرعمل  لیبس  ال   » دومرف یم  رگا   - 1
دمآرد بآ  زا  لطاب  هفسلف  نیا  تایعیبط  اریز  دنام ؛ یمن  هیشرع  رافسا و  نتشون  هب  يزاین  هجیتن  رد  داد و  یمن  لومـش  دنوادخ  تاذ 

.تشگ یم  لیطعت  ندادن ، لومش  نیمه  اب  زین  نآ  تایهلا  و 

ال  » اهنت هن  مینک ؟ یمن  هدنـسب  هدرک  شدوخ  زا  شدوخ  هک  یفیرعت  ناـمه  هب  ارچ  شتاذ ؛ رگم  درادـن  فشاـک  فرعم و  وا  رگا   - 2
طقف و هک  ءایـشالا .» لک  دوجولا  بجاو  : » دیوگ یم  دسر و  یم  ییاج  هب  ماهوا  ارچ  ماهوالا .» هکردـت  ال   » لب لوقعلا » هتاذ  كردـت 

.سب تسا و  مه 

تیردـصم رب  دوخ و  رب  ضحم  ياشامت  هدـهاشم و  اب  رگم  دوش  یم  شدوخ  ناـهرب  هنوگچ  درادـن  فشاـک  فّرعم و  هک  یتاذ   - 3
.دنوش یم  رداص  وا  هدارا  نودب  وا  زا  هک  ییاهرودص  دوخ و 

چیه ادخ  تاذ  لیلحت  ادخ و  تاذ  ِنافرع  يارب  اّما  تسا  ناهرب  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  تاقولخم  دوجو  دیوگ : یم  تیب  لها  هفـسلف 
.دنوادخ تاذ  هن  تاقولخم و  زا  هن  درادن  دوجو  یناهرب 

: همادا

تینادح دهاش و  دوخ و  تاذ  دهاش  شتاذ  اب  سپ  وه : ّالا  هلا  ّهنَا ال  هَّللادهـش  لاق : امک  هتاذ  هینادـحو  یلعو  هتاذ  یلع  هتاذـب  دهـشف  »
...هَّللا دهش  تسا  هتفگ  نآرق  رد  شدوخ  هک  تسا  دوخ 

: دقن
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: یگ هژیو  ود  اب  تسا  نایئوطسرا  يادخ  ندوب  ضحم » رگاشامت   » نامه نیا   - 1

هنادنر یعون  مارتحا ) لامک  اب  حالطـصا و  هب   ) دهاکب هیـضق  گنر  زا  یمک  ات  دروآ  یمن  ضحم » رگاشامت   » ترابع اب  اردـص  فلا )
.دیوگ یم  نخس 

همه اب  ناـیئاشم  اریز  دـناسر ؛ یم  ضحم » تیلعف   » هب ییاّـشم  نایئوطـسرا  زا  شیب  ار  نآ  زغم  نخـس ، گـنر  زا  نتـساک  نیع  رد  ب )
تدـحو هب  تروص  نیدـب  دـنزادرپ و  یمن  هتخادرپ  اردـص  هک  یجراخ  تایعقاو  یفن  هب  تروص  نیدـب  ناـش  ندوب  ینهذـلا  هلاـصا 

تیلعف ریغ  دناسر و  یم  ضحم  تیلعف  هب  تقیقح  رد  زین  ار  تاقولخم  یتح  اردص  .ءایـشا  تدحو  هب  دـسر  هچ  ات  دنـسر  یمن  دوجو 
.دراگنا یم  موهوم ، ّدح  رد  يرابتعا  ار  ضحم 

قـشاع دـنوادخ  هک  قوشعم ، هب  قشاـع  نتـسیرگن  نتـسیرگن ، اـشامت و  ینعم  هب  دوهـش  هن  تسا  دـنوادخ  یهاوگ  ماـقم  رد  هیآ   - 2
.دشاب ضحم  رگاشامت  ای  دشاب  شیوخ  نتشیوخ 

تسا مدع »  » یفن ماقم  رد  تداهش  نیا  رد  دنوادخ  ایآ  دوش ؟ یفن  هلا » ال   » اب ات  دنام  یم  هچ  رگید  دشاب  ادخ  زیچ  همه  هک  یتقو   - 3
!؟-  تسین ادخ  مدع »  » هک دهد  یم  یهاوگ  ای  دنک  یم  هدهاشم  و 

« دوجولا هقیقح  ضحم   » و ضحم » دوجو   » کـی شا  هجیتن  دروآ  یم  هیـشرع  رد  اردـص  هک  يدوجو  تدـحو  ءایـشا و  تدـحو   - 4
یم یفن  ار  مدـع  طقف  هلا » ال   » هک هیآ  زا  اردـص  تشادرب  نیا  قباطم  تسا و  مدـع  يواـسم  یتسه ، تیعقاو  رد  تقیقح  رد  هک  تسا 

.دوش یم  یفن  هیلاعتم  تمکح  يادخ  دنک ،

نم هیهاـمو  یناـعملا  نم  یّلک  ینعمل  دـجوت  هیـسنج  ـالو  هیعون  ـالو  هتعیبـط ، نم  درفب  دـجوت  ًهیـصخش  هدـحو  تسیل  هتدـحو  ّنـال  »
هیـسنج هیعون و  تدحو  شتدحو  زین  دشاب و  شتعیبط  زا  يدرف  رد  ًالثم  هک  تسین  هیـصخش  تدحو  وا  ندوب  دـحاو  اریز  تایهاملا :

.دشاب تایهام  زا  یتیهام  سنج و  عون و  یناعم  زا  ییانعم  شدوجو  ات  تسین 

: دقن

تدحو دنوادخ  ءایشالاک » یش ء ال  وه   » و تاصخشتلاک » صخـشت ال  هل  : » دیوگ یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  دش  هتفگ   - 1
.ءایشا هیصخش  تدحو  دننام  هن  نکیل  دراد  هیصخش 

هیـصخش تدـحو  راکنا  هب  نینچ  نیا  دـیهدن  رارق  تایعقاو ) هن  میهافم  رد  لـیلحت  مه  نآ   ) یلقع لـیلحت  لومـشم  ار  ادـخ  تاذ  رگا 
.دیسرب هیمومع » تدحو   » و تادوجوم » همه  تدحو   » مان هب  يزیچ  هجیتن  رد  ات  دیسر  یمن  دنوادخ 

ورملق زا  دیهدن و  تیارس  ادخ  تاذ  نیع  هب  هلمج  زا  تاینیع  هب  هنوگ  نیا  ار  ییوطـسرا  قطنم  ینهذ  ياه  لومرف  تاینهذ و  رگا   - 2
.دیسر یمن  لقعت  دض  بارس  هب  هنوگ  نیا  دیوشن  جراخ  نات  هفسلف  قطنم و 
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ریغ هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  اّما  سنج  هن  دراد  عون  هن  سپ  درادن  ییوطسرا  هفسلف  حالطـصا  هب  تیهام  دنوادخ  تسا  تسرد   - 3
.دییامن یکی  ادخ  اب  هدرک و  دوجولا  هقیقح  نامه  زین  ار  اهنآ  تاقولخم ، تایهام  زا  رظن  فرص  اب  امش  ات  تسین  ینهذ  دوجو  زا 

یفن نیا  تسا ، دـنوادخ  زا  تیعقاو »  » یفن هکلب  تسین  دوش -  دـیقم  دـنوادخ  ادابم  هک  تیـصوصخ -  یفن  صخـشت و  یفن  نیا   - 4
.تسا دنوادخ  ینیع  تیعقاو  یفن  تسین  ادخ  زا  تیهام  یفن  لصف و  سنج ، عون ،

: اردص نخس  همادا 

تدحو زین  و  ًادحاو : ًائیش  عامتجالا  وا  دوجولا  یف  داحتالاب  تراص  دق  ءایشالا  نم  هدعل  دجوت  هیعامتجا )  ) هیعامجا هدحو  ًاضیا  الو  »
یش عامتجا  هلیسو  هب  ای  دنشاب  هتشاد  ار  تدحو  نآ  دوجو  رد  داحتا  هلیسو  هب  ءایـشا  زا  يدادعت  هک  تسین  هیعامجا  تدحو  دنوادخ 

«. دنشاب دحاو 

فیاضّتلاو هباشّتلاو  سناّجتلاو  لثامّتلاک  هیبسّنلا  تادـحولا  نم  کلذ  ریغ  الو  .ترادـقتملاوا  ریداـقملا  یف  اـمک  ًهیلاـصتا  ًاـضیا  ـالو  »
اهرادـقم و رد  هک  روط  ناـمه  تسین  هیلاـصتا  تدـحو  دـنوادخ  تدـحو  زین  و  قفاوتلاو : هفـسالفلا  هتزّوـج  ناو  ملعتـس  اـمک  اـضیا 

تدحو هفسالف  هچرگ   ) فیاضت قباطت ، هباشت ، سناجت ، لثامت ، دننام  یبسن  ياه  تدحو  خنس  زا  وا  تدحو  زین  تسه و  تاردقتم 
، دنتسه یقیقح  لب ) دنتسین  يداحتا  هک  یبسن   ) ياه تدحو  لیبق  نیا  زا  تسین و  اهنیا ، دننام  قفاوت و  و  دنناد ) یم  زیاج  ار  یفیاضت 

« .تسین
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: دقن

رظن فرـص  اب  هک  يدحاو  دوجو   » ادخ تینادحو  اّما  تسین ؛ هدش  هدرمـش  ياه  تدحو  خنـس  زا  دنوادخ  تدحو  تسا  تسرد   - 1
هدـش یفن  ياه  تدـحو  رب  زین  ار  ریخا  تدـحو  نیا  یفن  ًافطل  .تسین  مه  دـشاب » هتـشاد  تدـحو  ءایـشا  دوجو  اـب  ءایـشا  تاـیهام  زا 

هک روـط  ناـمه  نکیل  تسین  یلقع  لـیلحت  لـباق  تسا و  مولعماـن  شتاذ  دـننام  دـنوادخ  تدـحو  هک  دـشاب  نیا  هجیتـن  اـت  دـییازفیب 
یف ار  ادـخ  زا  ریغ  یـش  ره  زا  تیهولا  یفن  مه  هَّللا » الا  هلا  ال   » روط نامه  ار  اه  تدـحو  یفن  یتح  هتفرگ  مزـال  دـنوادخ  تینادـحو 
اتمه کیرـش و  هن  دنوادخ  .دوجو  تدحو  ینهذ  ریوصت  رد  یتح  تسا  هتفرگ  مزال  لیوات ، ریـسفت و  ریبعت و  ره  اب  هلمجلاب  هلمجلا و 

.دشاب هک  ینعم  ره  هب  تدحو  دراد ، تدحو  تادوجوم  ریاس  اب  هن  دراد و 

دومرف هک  ثحبم  نیمه  عورـش  نکیل  دنک ؛ یم  ّدر  ار  نآ  اردص  دنا ، هتـسناد  زیاج  دنوادخ  هرابرد  ار  یفیاضت  تدحو  هفـسالف   - 2
نم ّمشب   » وـلو تسین  زین  لـثامت  زا  غراـف  روـط  نیمه  .تسین  فیاـضت  زا  غراـف  نآ » ریغ  دوـجولا و  هـقیقح  تـسا  مـسق  ود  دوـجوم  »

«. مامّشلا

هلیـسو هب  هک  یتدحو  هن  تسا  یقیقح  تدحو  حالطـصا  هب  دسر  یم  نآ  هب  اردص  هک  يدوجو  تدـحو  زین  دوجوم و  تدـحو   - 3
داجیا رگم  درادـن  ییانعم  تارابع  نیا  ندروآ  .تسا  لئاق  دوجو  تدـحو  هب  هک  تسا  یـسک  ره  هیرظن  نیا  دوش و  یم  ققحم  داحتا 
تـسا يزیچ  اردص  ياعدا  دروم  تدحو  هک  دنک  یم  نامگ  يا  هدنناوخ  یهاگ  دوش و  یم  دیدپ  هدـنناوخ  نهذ  رد  هک  ماهبا  یعون 

ًافرـص ار  ادخ  هک  دسر  یم  ییاج  هب  اردص  رظن  دروم  تدحو  هک  تسا  تسرد  نیا  اّما  دنمهف ؛ یم  ار  نآ  حـلاص  لمع  دارفا  اهنت  هک 
.دیامن یم  ینهذ  ًافرص  دوجوم  ینهذ و  دوجو  کی 

: اردص نخس  همادا 

هل یناث  الو  تادوجولا  لصا  هدوجو  ّنا  امک  تادحولا  لک  لصا  هتدحو  ّنا  ّالا  یلاعت  هتاذک  هنکلا  هلوهجم  يرخا  هدحو  هتدـحو  لب 
عیمج یف  لوقلا  اذکهو  هوجولا  عیمج  نم  یـش ء  لکب  ًاملع  نوکیف  لهج  هبوشی  يذـلا ال  ملعلا  هقیقح  سفن  ینادـحولا  هملع  اذـکو 

: هیلامکلا هتافص 

تـسا اه  تدـحو  همه  لصا  وا  تدـحو  نکیل  شتاذ ، هنک  دـننام  تسا  لوهجم  نآ  هنک  هک  تسا  يرگید  تدـحو  وا  تدـحو  لـب 
تسا ملعلا  هقیقح  سفن  وا  ینادحو  ملع  تسا  نینچ  .تسین و  يزابنا )  ) یمود وا  يارب  تسا و  اهدوجو  لصا  شدوجو  هک  روطنامه 

.وا تافص  عیمج  رد  نخس  تسا  نینچ  .هوجو و  عیمج  زا  زیچ  ره  رب  ملع  دوش  یم  سپ  درادن  لهج  اب  يا  هزیمآ  چیه  هک 

: دقن

رگم تادوجوملا » لک   » و ءایشالا » لک  دوجولا  بجاو   » دومرف دیهاوخ  دیدومرف و  امـش  یلاعت : هتاذک  هنکلا  هلوهجم  هتدحو  لب   - 1
ادخ دوجولا » هقیقح   » رگم دوبن ؟ ادخ  تاذ  رد  رگم  دوب ؟ يزیچ  هچ  رد  دوبن ؟ ادـخ  هنک  رد  اج  نیا  ات  هلأسم  نیا  زاغآ  زا  نخـس  نیا 
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.؟!؟ دنامن لوهجم  شهنک  دوش و  هتخانش  شتاذ  ات  میراذگب  باقشب  يوت  ناملباقم  رد  ار  ادخ  هَّللاب ) ذوعن  ، ) دیاب رگم  دوبن ؟

هیشرع زا  شیب  رافسا  رد  وا  یگنادرم  تسا و  رافسا  زا  شیب  هیشرع  رد  يرگ  هنادنر  میوگ  یم  اردص ، مارتحا  ظفح  اب  هک  تساجنیا 
.تسا هدش  رکذ  رگید  ینحلاب  اجنیا  رد  نکیل  تسا  هدمآ  زین  رافسا  رد  هنکلا » هلوهجم   » ریبعت نیمه  هچرگ  تسا 

مهیلع تیب  لها  فرح  هب  زاغآ  زا  ارچ  میدرک ؟ نیودـت  هچ  يارب  ار  هیـشرع  رافـسا و  همه  نیا  میـسرب  لوهجم »  » هب دوب  اـنب  رگا   - 2
لپ سیـسات  زا  سپ  مخ و  چـیپ و  همه  نیا  زا  سپ  میدادـن و  شوـگ  دـیناشکن  لـقعت  ریز  هب  ار  ادـخ  تاذ  دـنیامرف : یم  هـک  مالـسلا 

!؟ -  میدیسر مناد » یمن   » هب دوجو  تدحو 

اب يزاب  همه  نیا  زا  سپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  فالخ  ياهاوتف  ادـخ و  دروم  رد  تاحالطـصا  همه  نآ  سیـسات  زا  سپ 
!؟  مینک یم  لقع  ندوب  دودحم  هب  فارتعا  ...و  ...زا  سپ  دنوادخ و  زا  تیعقاو  بلس  زا  سپ  میهافم و 

زا سپ  نآ  رانک  رد  ءاملع و  یملع  ياهداقتنا  هفـسالف و  یفـسلف  ياهداقتنازا  سپ  اردـص  هک  مسر  یم  هجیتن  نیا  هب  اـج  نیا  رد  نم 
یتح دیوگب  دهاوخ  یم  هیـشرع  نیودـت  اب  رمع  رخآ  رد  هدرب و  شیوخ  ینابم  ندوب  شودـخم  هب  یپ  هدیـشیدنا و  نارجحتم ، ریفکت 

یعون هب  وا  دوجو  تدحو  دهاوخ  یم  مک  تسد  تسا و  موهفمان  لوهجم و  زین  شدوخ  يارب  هدرک  مالعا  هک  يدوجو  تدـحو  نآ 
مدع موهفم  تدـحو  اب  لباقت  رد  دوجو  موهفم  تدـحو  هتبلا  دـص  هک  دوش  یقلت  دوجو ) تینیع  تدـحو  هن   ) دوجو موهفم  تدـحو 

.تسا دحاو  کی و 

هیلاعتم تمکح  ینابم  www.Ghaemiyeh.comدقن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 269 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:137

زا هیـشرع  رد  وا  دنک  مالعا  شودخم  ار  شیوخ  هفـسلف  ینابم  دنک و  حیرـصت  شرافـسا  ندوب  شودخم  رب  تسین  رـضاح  اردـص  اّما 
تفـس و نآ  ناهرب  اعدا و  لصا  هب  مه  دنک و  یم  بارخ  ار  شا  هیرظن  ساسا  مه  .درب  یم  جنر  هدنهد  رازآ  تخـس  یفیلکتالب  کی 

.دناد یم  یندل  ملع  ار  شیوخ  هتفای  زاب  دبسچ و  یم  مکحم 

: لهج هبوشی  يذلا ال  ملعلا  هقیقح  سفن  ینادحولا  هملع  اذکو   - 3

رگم تسین  دشاب ، ینهذ  موهفم  کی  طقف  هک  ملعلا » هقیقح  ضحم   » ادخ ملع  اما  دیدرت ؛ یب  تسین ، هتخیمآ  ادخ  ملع  اب  لهج  فلا )
هقیقح دننام  یفسلف  يانعم  هب  ملعلا  هقیقح  لهج و  هب  بوش  نودب  ینعم  هب  ملع  تقیقح  دشاب  هتشاد  دناوت  یم  ینعم  ود  ملعلا  هقیقح 

.تسا یمود  نیمه  اردص  دارم  هک  تسا  یهیدب  .دوجولا 

.تسا ینهذ  موهفم  کی  ًافرص  درادن و  یجراخ  دوجو  یملعلا  هقیقح  نینچ  تفگ : دیاب  سپ 

؟ تسیچ يارب  هلمج  نیا  ندروآ  دیسرپ  دیاب  لاح  تسین  بوشم  تاهجلا  عیمج  نم  یلهج  چیه  اب  ادخ  ملع  دنیوگ : یم  ناگمه  ب )

تیـصوصخ تیـصوصخ و  اب  تسا  مزالم  دشاب ، هک  ینعم  ره  اب  دراد  تیعقاو  جراخ  رد  ادخ  دوجو  دنیوگب  رگا  دیوگ : یم  اردـص 
هنوگ ره  نودـب  زین  شملع  سپ  تسوا  تاذ  نیع  ادـخ  ملع  نوـچ  درک و  یفن  ادـخ  زا  ار  تیـصوصخ  ره  دـیاب  سپ  تسا  بوـش » »

.دوش یم  ملعلا  تقیقح  ضحم و  ملع  طقف  هجیتن  رد  تسا  یتیصوصخ 

تیـصاخ یب  هب  هک  ییوطـسرا  تیـصاخ  یب  يادـخ  .تسا  تیـصاخ  یب  يادـخ  ماوـع ) لوـق  هب   ) نیع تیـصوصخ  یب  يادـخ  یلو 
هب (1) و  تـسا هتـشگ  عقاو  تنارود  لیو  ینعی ) نامز  دنر   ) هرخـسم دروم  قح  هب  تسا  هدش  هدروآ  ناهرب  لب  هدش  حیرـصت  شندوب 

.دروخ یمن  يدرد  چیه 

دوجولا هقیقح  تدحو  مود : هلأسم 

: هیشرع لوا  قرشم  زا  مود  هدعاق 

.دنک نهربم  ار  نآ  دهاوخ  یم  تسا و  دوخ  دوجولا » هقیقح  تدحو   » هیرظن تابثا  ماقم  رد  هدعاق  نیا  اب  هدعاق و  نیا  رد  اردص 

مادـع الاو  صیاقنلا  باب  نم  وه  ام  ّالا  اهنم  یـش ء  هزوعی  ءایـشالا ال  لـک  هتدـحوب  وهف  هقیقحلا  طیـسب  وه  اـم  لـک  : » دـیوگ یم  يو 
زا هک  يزیچ  رگم  تسین  رانک  نآ  زا  يزیچ  چیه  تسا  ءایشا  همه  شتدحو  نیع  رد  دشاب  هقیقحلا  طیـسب  هک  يزیچ  ره  تاناکمالاو :

« .دشاب اه  ناکما  صیاقن و  مادعا ، لیبق 

: دقن

ناهج تینیع  رد  ددـعت »  » و ددـع »  » هک ارچ  تسا  یـضایر  ضقانت  کی  ءایـشالا » لـک  هتدـحوب  وهف   » هلمج هک  دوش  رارکت  دـیاب   - 1
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.تسین شیب  يا  هطسفس  نآ  راکنا  تسا و  تیعقاو  کی  یتسه 

تـسا لئاق  « یجراخ ءایـشا  تدحو   » ینعم هب  دوجوم » تدحو   » هب زین  هیـشرع  رد  اردص  هک  تسا  نیا  مهوم  ءایـشالا » لک   » ظفل  - 2
.تسا هدش  دقتعم  دوجولا » هقیقح  تدحو   » هب وا  هک  دنک  یم  نشور  شمالک  همادا  یلو  هدوب ؛ دقتعم  رافسا  رد  هک  روط  نامه 

: ترثک تدحو و  دروم  رد  فلتخم  ءارآ 

: تسه رواب  راهچ  لاقم  نیا  رد 

يالقع قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  رواب  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هیرظن  نیا  تادوجوم : ترثک  دوجو و  ترثک  هب  رواـب  فلا )
.تسا ناهج 

نآ زا  یطارفا  نایفوص  زا  یخرب  هک  تسا  رافـسا  رد  اردص  هیرظن  نیا  ءایـشا :» لک  تدحو   » يانعم هب  دوجوم » تدحو   » هب رواب  ب )
نینچ دنتخادرپ ، یم  هَّللا » ّالا  یّتبج  یف  سیل   » راعش هب  هک  نانآ  زین  یمیـسن و  نیدلا  لامک  شداماد  یمیعن و  هَّللا  لضف  ناوریپ  هلمج 

.دنا هتشاد  يا  هدیقع 

.تسا تدحو  هب  نادقتعم  تیرثکا  هیرظن  زین  نیا  دوجو :» تدحو   » هب رواب  ج )

.تشذگ نیشیپ  ياه  سیون  یپ  رد  - 1
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نینچ یسک  وا  زا  ریغ  تفگ  دیاب  هک  دنک  یم  لابند  ار  تدحو  نیا  هیشرع  رد  اردص  یجراخلا :» دوجولا  هقیقح  تدحو   » هب رواب  د )
قباطم و تیـصوصخ ، ره  زا  غراف  زین  تیهام و  ره  زا  غراف  دوجولا  هقیقح  هک  دندقتعم  ناگمه  اریز  تسا ؛ هدرکن  زاربا  ار  يا  هیرظن 
رت ینهذ  دوجولا » هقیقح  تدحو   » و دوجو ، زا  رت  ینهذ  دوجولا  هقیقح  .تسا و  ینهذ  ًافرـص  موهفم  کی  درادـن و  یجراخ  يازابام 

.تسا دوجو » تدحو   » زا

دوجوم ار  تیـصوصخ ، زا  غراف  زین  تیهاـم و  زا  غراـف  دوجولا  هقیقح  هدرک و  عورـش  دوجوم »  » میـسقت زا  ادـتبا  رد  ار  ثحب  اردـص 
.دراد لاکشا  وا  ناهرب » مدقم   » هک مداد  حیضوت  هدروآ و  ناهرب  نآ  يارب  تسا و  هتشادنپ  یجراخ 

ار ءایشا  تدحو  زین  شلالدتسا  هک  رافسا ) فالخ  رب   ) تسا ءایـشا ، لک  دوجولا  هقیقح  اج  نیا  رد  ءایـشالا » لک   » زا شدارم  نیاربانب 
.دشاب هتفرگن  هلصاف  رافسا  يریگ  عضوم  اب  یلیخ  ًالثم  هک  تسا  نیا  يارب  اهنت  اج  نیا  رد  ظفل  نیا  زا  هدافتسا  دنک و  یم  باجیا 

اذـهل ًاقادـصم  هنیعب  ج »  » نوکی یتح  ب »  » سیل هنوک  هیثیح  اهنیعب  تناک  نا  ج »  » نوک هیثیحف  ب »  » سیل ج »  » تلق اذا  کـّناف  : » همادا
ّنا تبثف  کلذـک  مدـقملاف  لطاب  یلاتلا  نّکل  ب »  » سیل لقع  ج »  » لقع نم  لک  ناکلو  ًایّمدـع  ًارما  هتاذ  تناـکف  هتاذ  سفنب  بلّـسلا 
ریغ و  ب »  » سیل نوکی  هب  یمدـع  ینعم  نمو  ج »  » نوکی هب  يدوجو  ینعم  نم  نهّذـلا  بسحب  وـلو  تاّذـلا  بکرم  هیّمیجلا  عوـضوم 

: رومالا نم 

هب ندوب » ج   » هک يروط  هب  دشاب  ندوبن » ب   » تیثیح نامه  هنیع  هب  ندوب » ج   » تیثیح رگا  سپ  تسین » ب  ج ،  » ییوگب هک  یتقو  اریز 
« ندوبن ب   » درک لقعت  ار  ج »  » سک ره  دیاب  دوش و  یم  یمدع  رما  ج »  » تاذ تروص  نیا  رد  دشاب  بلـس  نیا  قادـصم  شتاذ  سفن 

تـسین ندوبن  لقعت ب  نامه  ندوب  لقعت ج  ینعی   [ .دوش یم  لطاب  نآ  دـننام  زین  مدـقم  سپ  تسا  لطاب  یلات  یلو  دـیامن ؛ لـقعت  ار 
نیا هچرگ   ) تسا بکرم  ًاـتاذ  ّتیمیج  عوضوم  هک  دوـش  یم  تباـث  سپ   ] دـنوش یم  لـقعت  لقتـسم  تروـص  هب  ادـج و  ود  ره  هکلب 

ج»  » زا هک  هیمدـع  روما  ریاس  نینچ  مه  و  ندوبن » ب   » یمدـع ءزج  یمیج و  يدوجو  ءزج  زا  دـشاب ) ینهذ  لیلحت  ساـسا  رب  بیکرت 
.دوش بلس 

: دقن

: مینک رورم  هرابود  ًاقیقد  ار  الاب  ناهرب  تسا  مزال  رتشیب  حوضو  يارب   - 1

مدع ب هیثیح  لقعت  نیع  هیمیجلا  هیثیح  لقعت  ناک  ول  مّدقم :

هدحاو هیثیح  ناتیثیحلا  ناکل  یلات :

ًادحاو ًالّقعت  سیل  امهلّقعت  نکل  مدقم : عفر 

(. ناتیثیحلا نم  ًابکرم  میجلا  نوکیف   ) .هدحاو هیثیح  اتسیل  ناتیثیحلاف  هجیتن :
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تروص نیا  رد  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  نهذلا » بسحب  ولو  : » دومرف هک  اردص  هلمج  دافم  هک  نیا  رب  طورشم  تسا  تسرد  ناهرب  نیا 
.دوش یم  نینچ  هجیتن 

.ناتینهذلا ناتیثیحلا  نم  ًاینهذ  ًابکرم  میجلا  نوکیف  هدحاو  هیثیح  نهذلا  بسحب  اتسیل  ناتیثیحلاف  هجیتن :

.دراد ینهذ  دوجو  طقف  دنوادخ  وا  رظن  هب  ای  تسین و  تسرد  هتفرگ  يو  هک  يا  هجیتن  ای  سپ 

کی میا و  هدرک  تباـث  ادـخ  يارب  يدوجو  تیثـیح  کـی  هیـضق  نیا  رد  .تسین  تخرد  ادـخ  تسه و  ادـخ  مییوگ : یم  لاـثم :  - 2
لقتـسم تیثیح  کی  مادک  ره  سپ  دـشاب  یمن  تسین » رجـش  ادـخ   » هلمج دافم  نیع  تسه » ادـخ   » هلمج دافم  نوچ  یبلـس و  تیثیح 

.یمدع تیثیح  کی  زا  يدوجو و  تیثیح  کی  زا  دوش  یم  بکرم  ادخ  تروص  نیا  رد  دافم ، کی  زا  ریبعت  ود  هن  دنتسه 

: تفگ ار  ریز  هلمج  ود  زا  یکی  دیاب  لب  درک  بلس  دنوادخ  زا  ار  یش  چیه  دیابن  سپ 

.تسا رافسا  ریبعت  نیا  ءایشالا -  لک  دوجولا  بجاو   - 1

.تسا هیشرع  ریبعت  نیا  و  ءایشالا -  لک  دوجو  هقیقح  دوجولا  بجاو   - 2

ب»  » هدشن و ذخا  دوجولا » هقیقح   » موهفم ظفل و  یلات  مدقم و  رد  .هیشرع  ریبعت  هن  تسا  رافسا  ریبعت  تسا  الاب  ناهرب  هجیتن  هچنآ  اما 
.دشاب یم  بلس  یفن و  عون  ره  لماش 

رب ینتبم  هدروآ  هک  یناهرب  مود ، هدعاق  رد  اّما  دنام ؛ یقاب  دوجولا » هقیقح   » اهنت هتشاذگ و  رانک  ار  میهافم  همه  لوا  هدعاق  رد  اردص 
: تسا دراو  وا  مالک  رب  یساسا  لاکشا  ود  اج  نیا  ات  سپ  .تسین  لوا  هدعاق  ساسا 
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.ینیع یعقاو و  بیکرت  هن  تسا  ینهذ » یموهفم و  بیکرت   » دیآ یم  مزال  هک  بیکرت  نیا  فلا )

«: تسا زیچ  همه  دوجولا  هقیقح  دنوادخ   » هن تسا » زیچ  همه  دنوادخ  : » تفگ دیاب  ناهرب  نیاربانب  ب )

دوجو ندوب  بکرم  یعقاو و  يادـخ  ندوب  بکرم  شا  همزـال  تسا  ادـخ » ینهذ  دوجو  بیکرت  مدـع   » نآ داـفم  هک  ناـهرب  نیا  اـما 
عومجم ًایناث  دنتـسه  بکرم  دوخ  اهزیچ  زا  مادـک  ره  ًالوا  تسا » زیچ  همه  دـنوادخ  : » ییوگ هک  یتقو  اریز  تسا ؛ دـنوادخ  یجراخ 
یجراخ دوجو  سپ  .دنهد  یم  لیکشت  ار  موس  بیکرت  دنوادخ  اب  اه  نآ  عومجم  ًاثلاث  دنوش و  یم  بکرم  يریبعت ) ره  اب   ) زین اه  نآ 

اهدرایلیم زا  دنوادخ  دیریگب  رظن  رد  ار  زیچ  کی  يازجا  زا  مادک  ره  ندوب  بکرم  رگا  دوش و  یم  بکرم  راب  هس  دـنوادخ  یعقاو  و 
.دوش یم  بکرم  بکرم ، اهدرایلیم  رد  برض 

رامـش یب  ءایـشا  زا  مادـک  ره  دروم  رد  ار  ناهرب  نیمه  میهافم ، ملاع  نهذ و  هصرع  رد  یتح  نیع  هصرع  زا  رظن  فرـص  اب  یهگناو :
رگا اریز  تسا ؛ بکرم  زین  ناشدوجولا  هقیقح  ینعی  دنتـسه  بکرم  ءانثتـسا  نودب  اه  نآ  همه  هک  میمهف  یم  مینک  يراج  ناهج  نیا 
تفگ ناوت  یم  ار  تسین  تسه و  نیا  ءایـشا  ریاس  دروم  رد  تسین » رجـش  ادخ  تسه و  ادـخ  : » تفگ ناوتن  ادـخ  دروم  رد  ضرف  رب 
بجاو  » میئوگب رگا  دنتـسه و  بکرم  تانئاک  رد  ءایـشا  همه  یـش و  ره  سپ  تسین ؛ رجـش  گنـس  تسه و  گنـس  مییوگ  یم  ًـالثم 

.دبای یم  بیکرت  بکرم  ءایشا  زا  دنوادخ  ءایشالا » لک  دوجولا 

.دوش یم  تباث  زین  یعقاو  يادخ  ینهذ و  يادخ  ندوب  بکرم  دوش ، یم  تباث  ینهذ  يادخ  تطاسب  هک  ناهرب  نیمه  اب  نیاربانب 

هتخاس ًالوا  یمدع » تیثیح  زا  يدوجو و  تیثیح  زا  بیکرت   » نیا دییوگب : دییریذپب و  ار  تقیقح  رگم  تسین  ناهرب  نیا  زا  يرارف  هار 
لیلحت کی  زا  ریغ  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یمن  یتقیقح  مدـع ، اب  دوجو  بیکرت  ًاـیناث  .درادـن  یجراـخ  ءازاـبام  تسا و  نهذ  هتخادرپ  و 

.تسا ضرف »  » کی ًافرص  دشاب  هتشادن  قادصم  جراخ  رد  هک  ضحم  ینهذ  لیلحت  ره  ضحم و  ینهذ 

: تفگ دیاب  ینعی  تسا  یتسه  همه  زا  بکرم »  » و بیکرت »  » یفن نآ  داد و  ناشن  زین  رگید  هار  کی  ناوت  یم  ناهرب  نیا  زا  رارف  يارب 
نیا نکیل  تسا ؛ یهاو  موهفم  کی  بیکرت  درادن و  دوجو  بیکرت »  » مان هب  یموهفم  يزیچ و  قلخ ) ادخ و  زا  معا   ) یتسه ناهج  رد 

: دنک یم  اردص  هجوتم  ار  یساسا  لاکشا  نیدنچ  نخس 

يافتناب هبلاس  اـه  نیا  همه  هنرگ  تسا و  بیکرت  زا  رارف  يارب  اردـص ، ناـهرب  میظنت  لالدتـسا و  ثحب ، ینیچ ، همدـقم  ساـسا  فلا )
هقیقح مه  دوجوم و  مه  دوجو و  مه  هک : میریذـپ  یم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هفـسلف  میدرگ  یمرب  دوش و  یم  عوضوم 

لوط رد  ناهج  يالقع  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لقع  مکح  هک  يا  هفسلف  .نیع  رد  مه  نهذ و  رد  مه  دنتـسه  ددعتم  ریثک و  دوجولا ،
.تسا نامز ،

زا ار  بیکرت  موهفم  دـناوت  یم  دـهد  یم  ینهذ  میهافم  هب  شقن  دربراک و  شزرا و  همه  نیا  هک  اردـص  لثم  یتیـصخش  هنوگچ  ب )
ار ینهذ » بیکرت   » موهوم و ار  « ینیع بیکرت   » ًاحیرـص وا  .دنک  یم  ینهذ  میهافم  يادف  ار  ینیع  تایعقاو  وا  .دنک  یفن  یتسه  ناهج 
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.دناد یم  تقیقح 

 - ءایـشا ریاس  دوجولا  هقیقح  ددعتم  میهافم  زا  ای  ءایـشا -  ریاس  میهافم  زا  ادخ  بیکرت  ناهرب ، نیمه  همزال  هک  دریذپب  دـیاب  نیاربانب 
؛ دسر یم  دوجولا  هقیقح  زا  دـحاو  موهفم  کی  هب  دوجولا ، هقیقح  زا  ریغ  زیچ  همه  ندز  رانک  اب  لوا  هدـعاق  رد  وا  هچرگ  اریز  تسا ؛

.دشاب یم  زین  اه » هدش  هدز  رانک   » نامه لماش  تسا و  معا  ناهرب  اریز  تسین ؛ نیا  رب  ینتبم  شناهرب  نکیل 

، یتسه ملاع  رد  یبیکرت  نیاربانب  سپ  مییوگ : یم  .دنتـسه  موهوم  ای  لیـصا و  ریغ  يرابتعا و  اـه » هدـش  هدز  راـنک   » نآ دـییوگب  رگا 
یم هدوه  یب  ناهرب ، هجیتن  مه  یلات و  مه  همدـقم و  مه  تروص  نیا  رد  تسا و  عوضوم  يافتناب  هبلاس  هلأسم  ساسا  درادـن و  دوجو 

.دوش

: اردص نخس  همادا 

هنع ٍبولسم  ریِغَف  هقیقحلا  ْطیَِـسب  وُهام  ّلُک  هضیقن  سکعنیف  ًاقلطم ، هقیقَحلا  َطیَِـسب  ْسَیل  وهف  يدوجو  ْرمَا  هنع  بلـسی  ام  لک  ّنا  ملعف 
ّلُک طیـسَبلا  ّنا  تبثف  اذـک  وـه  اـهب  ههجو  اذـک  وـه  اـهب  ههج  ِنیتـهج  نم  هـبکرم  هـُتاذ  لـب  هـقیقحلا  طیـسب  ْسَیل  وـهف  يدوـجو  رما 

: ِمادْعَالاو ِصیاقنلا  ُثیح  ْنِم  ِمامتلاو ال  ِدوجُولا  ثیح  ْنِم  ِتادوجُوملا 

نوچ اقلطم و  دشاب  هقیقحلا  طیـسب  دـناوت  یمن  زیچ  نآ  درک  بلـس  وا  زا  ار  يدوجو  رما  کی  ناوتب  هک  يزیچ  ره  دـش : هتـسناد  سپ 
: دوش یم  نینچ  مینک  ضیقن  سکع  ار  هیضق  نیا 

شتاذ لب  دشاب  هقیقحلا  طیـسب  دـناوت  یمن  هنرگ  درک و  بلـس  نآ  زا  ار  يدوجو  رما  ناوتن  سپ  دـشاب  هقیقحلا  طیـسب  هک  يزیچ  ره 
طیـسب ره  هک  دـش  تباـث  سپ  .تسا  ناـنچ  نآ  اـب  هک  يرگید  تهج  تسا و  نینچ  نآ  اـب  هک  یتهج  تهج : ود  زا  دوش  یم  بکرم 

.اه مدع  صیاقن و  ثیح  زا  هن  ندوب  مامت  دوجو و  ثیح  زا  تسا  تادوجوم  همه  هقیقحلا 
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: دقن

هلمج دنتـسه و  بکرم » تادوجوم   » زین میهافم  نهذ و  هصرع  رد  تایعقاو  تاـینیع و  هصرع  زا  رظن  فرـص  اـب  یتح  دـش  هتفگ   - 1
.تسا ضقانت  نیا  تسا و  بکرم  تادوجوم  زا  طیسب  نآ  بیکرت  نیع  تادوجوملا » لک  طیسبلا  »

.دش هداد  حیضوت  نآ  یساسا  تالاکشا  هک  تسا  الاب  تمسق  رب  ینتبم  اردص  مالک  زا  تمسق  نیا   - 2

: اردص نخس  همادا 

دوجولا نع  هرابع  ملعلا  ّنَال  ّمتا  یلعا و  هقیقحلا  طیسب  یلعا  هجو  یلع  هدنع  اهروضح  ًاطیـسب و  ًاملع  تادوجوملاب  هملع  تبث  اذهبو 
: منتغاو یبیبح  ای  مهفاف  .هدامب  ًاطولخم  نوکی  نا ال  طرشب 

طیـسب يـالعا  ّمتا و  هجورب  وا و  شیپ  رد  تادوجوم  تسا و  طیـسب  ملع  تادوجوم  هب  ادـخ  ملع  هک  دوـش  یم  تباـث  ناـس  نیدـب  و 
نیا نم و  تسود  يا  مهفب  سپ  .دشابن  طولخم  يا  هدام  چیه  اب  هک  يدوجو  زا  تسا  ترابع  ادـخ  ملع  اریز  دـنراد ؛ روضح  هقیقحلا 

.رامش تمینغ  ار 

: دقن

نیا رد  .تسا و  طیـسب  زین  شملع  سپ  تسا  شتاذ  نیع  ملاـع ) تفـص  ینعی   ) ملع نوـچ  تـسا و  طیـسب  لاـعتم  دـنوادخ  تاذ   - 1
ینیع تیعقاو  رد  زین  ادخ  ملع  دـش  یم  تباث  دوجولا  هقیقح  ندوب  یجراخ  یعقاو و  دوجوم  رگا  تسا : نیا  رد  نخـس  .تسین  یثحب 
هقیقح وه  اـمب  جراـخ  رد  تسا و  ینهذ  موهفم  کـی  ًافرـص  دوجولا  هقیقح  هک  دـش  هداد  حیـضوت  اـّما  دـش ؛ یم  ضحم  ملعلا  هقیقح 

لح ار  یلکشم  هلئسم  نیا  رد  طیسب »  » و هقیقح »  » يابیز ظفل  زا  هدافتسا  .درادن و  دوجو  تیصوصخ ، تیهام و  ره  زا  غراف  دوجولا و 
.دنک یمن 

یکیزیف حالطصا  هب  هدام  هن  ییوطسرا و  قطنم  حالطصا  هب  هدام  هن  تسین  هدام  هب  طولخم  دنوادخ  ملع  هک  تسا  ملـسم  زین  نیا   - 2
ملع دوجولا  هقیقح  هب  اهنت  دـشاب  هتـشادن  ملع  لصف  سنج ، عون ، تایهام ، هب  دـنوادخ  هک  هتفرگ  مزال  اردـص  مالک  اّما  ییایمیـش ؛ و 

دوجو مه  نآ  دراد و  ملع  تقیقح  کی  هب  طقف  دـنوادخ  سپ  تسا  دـحاو »  » کـی زین  دوجولا  هقیقح  وا  رظن  قباـطم  دـشاب و  هتـشاد 
.تسا شدوخ 

.تسین لاعف »  » هجو چیه  هب  تسا و  ضحم » تیلعف   » هک دوش  یم  وطسرا  يادخ  نامه  نخس  نیا  رگید  هجیتن  و 

طیـسب هک  یئادـخ  .دـسر  یم  مولعم  ملاع و  داحتا  لوقعم - » لقاع و  داحتا   » نایئوطـسرا لصا  نامه  هب  ًاقیقد  اج  نیا  رد  اردـص   - 3
.دراد ترورض  مولعم  ملاع و  تدحو  اریز  دشاب ؛ طیسب  دیاب  زین  وا  تامولعم  تسا 
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فده ینعی  .دراد  تدحو  ءایشا  دوجولا  هقیقح  اب  تسا و  دوجولا  هقیقح  دنوادخ  سپ  دنتـسه  بکرم  یگمه  همولعم  ءایـشا  نوچ  و 
لک دوـجولا  بجاو   » رب رگید  یناـهرب  ندروآ  عـقاو  رد  ادـخ » ملع   » ثـحبم هـب  هلـصافالب  دورو  ادـخ و  ثـحبم  زا  جورخ  زا  اردـص 

: ریز حرش  هب  تسا  تادوجوم »

.ءایشالا لکب  ملاع  هَّللا  يرغص :

.همولعم عم  دحتم  ملاع  لکو  يربک :

.ءایشالا عم  دحتم  هَّللاف  هجیتن :

هب کسمت  اب  ار  دوخ  رظن  دروم  دوجو  تدـحو  یگژیو  هک  هنوگ  نامه  دراد  هک  يزاـتمم  دادعتـسا  غوبن و  اـب  لاـح  نیع  رد  اردـص 
رب ینعی  دراد  ار  یگژیو  نیمه  وا  شنیب  رد  زین  مولعم » ملاـع و  داـحتا   » هک دـیوگب  دـهاوخ  یم  دـهد ، یم  حیـضوت  دوجولا » هقیقح  »

.دوش یم  نییبت  مولعم » دوجولا  هقیقح  ملاع و  دوجولا  هقیقح   » يانبم
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مامت لامک و  اب  صخالا ، ینعملاب  تایهلا  معالا و  ینعملاب  تایهلا  رد  ار  شا  هفـسلف  همه  رـصتخم  هدعاق  ود  نیمه  نمـض  رد  اردص 
رارقرب ثحبم  ود  نایم  هک  تسا  دتـس  داد و  یطاعت و  نیمه  نادـب » تمینغ  نم و  تسود  يا  مهفب   » زا شدارم  تسا و  هداد  حیـضوت 

(1) .تسا هدرک  دییات  ار  نیا  نآ  هلیسو  هب  دییات و  ار  نآ  نیا  هلیسو  هب  هدرک 

هیرظن قباطم  تخانش » یـسانش  هعماج   » باتک رد  ار  دنـسرب » رگید  مه  هب  دیاب  نیع  نهذ و  هک  يا  هطقن   » و نهذ » نیع و   » هلأسم  - 4
اج نیا  رد  ما و  هدرک  نایب  هلأسم ، نیا  رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  صاخ  هیرظن  ما و  هداد  حیـضوت  نوگانوگ  ياه  هفـسلف 

.دزادرپ یم  نادب  هیشرع  زا  ترابع  نیا  رد  هک  تسا  اردص  عافد  تسا  مهم  هچنآ  .منک  یمن  رارکت 

: دنا هورگ  ود  دننک  یم  داقتنا  نایئوطسرا  لوقعم » لقاع و  داحتا   » لصا زا  هک  نانآ 

.دراد یملع  هبنج  ناشداقتنا  هک  هشیدنا  هفسلف و  لها  فلا )

رگا لوقعم  لقاع و  داحتا  رظن  ربانب  دنیوگ : یم  زنط  اب  یهاگ  ّدج و  هب  یهاگ  نانیا  هشیدنا ، هفسلف و  زا  ربخ  یب  نیرجحتم  داقتنا  ب )
.دوش یم  واگ  زین  شدوخ  دبال  دنک ، لقعت  ار  واگ  کی  یسک 

یـضایر ضقانت  شا  همزال  دـنهد و  یم  هیارا  نایئوطـسرا  هک  یبلاق  رد  ًالوا  ار  لوقعم  لقاع و  داحتا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هفـسلف 
.دریذپ یمن  تسا ، تدحو » نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدحو  »

.دـهد یمن  لومـش  دـنوادخ  رب  ار  نوناق  نیا  دـناد و  یم  تقلخ  نیناوق  زا  یکی  ار  نهذ -  نیع و  ساـمت  هطقن  اـی  داـحتا -  نیا  ًاـیناث 
(2) .هارجا وهام  هیلع  يرجی  فیک 

لقاع داحتا  هلأسم  ات  مینادب  ینهذ  موهفم  کی  و  ضحم » دوجولا  هقیقح   » ار ادخ  میوش  روبجم  هک  تسین  يرورـض  مزال و  چیه  سپ 
.دسر یمن  تدحو  هب  یمولعم  چیه  اب  هک  تسا  یملاع  ادخ  .مینک  لح  ادخ  دروم  رد  ار  لوقعم  و 

دنوادخ زا  کیرش  یفن  موس : هلأسم 

ّدح و الب  دوجولا  هقیقح  ضحم  ّهنال  هّدـشلاو  هّوقلا  یهانتم  ریغ  تاّذـلا  لماک  هقیقحلا  مات  ّهنال  هل  کیرـش  دـحاو ال  دوجولا  بجاو  »
تـسا یهانتمان  شتدش  هوق و  لماک ، شتاذ  ّمات ، شتقیقح  وا  اریز  درادـن ؛ کیرـش  تسا و  دـحاو  دوجولا  بجاو  تملع : امک  هیاهن 

« .یتسناد شیپ ) هلأسم  ود   ) رد هک  هنوگ  نامه  تیاهن ، ّدح و  نودب  تسا  دوجولا » هقیقح  ضحم   » وا هک  ارچ 

: دقن

ناوت یمن  زین  ار  رگید  ءایـشا  دوجو  هقیقح  تسا و  دوجولا  هقیقح  دـنوادخ  دومرف : اریز  تسا ؛ عوضوم  يافتناب  هبلاس  ثحب  نیا   - 1
.دشاب ادخ  کیرش  ًاضرف )  ) هک دنام  یمن  یقاب  يزیچ  سپ  .تسا  تادوجوم  لک  دنوادخ  درک و  بلس  وا  زا 
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همدقم اب  اهنت  دنادن و  یهانتم ، ریغ  تاذلا ، لماک  هقیقحلا ، مات  ًاضرف )  ) ار ادخ  یـسک  رگا  ...ریغ : تاذلا  لماک  هقیقحلا ، مات  ّهنأل   - 2
تسا یفاک  نیمه  دوش ، یمن  بلس  وا  زا  رگید  ءایشا  دوجولا  هقیقح  تسا و  دوجولا  هقیقح  دنوادخ  هک  دریذپب  دومرف  اردص  هک  يا 

.تسین لالدتسا  نیا  هب  يزاین  درادن و  کیرش  ادخ  هک  نیا  رب 

دنوادـخ رگا  یتح  تسا  یفاک  کیرـش  یفن  رد  تسا  دوجولا » هقیقح  تسین و  بکرم  دـنوادخ   » هک رواب  نیا  اهنت  رگید : ترابع  هب 
.دشابن تاذلا  لماک  هقیقحلا و  مات 

یم تیوقت  ار  دوجو » تدحو  «، » لوقعم لقاع و  تدحو   » هلیـسوب ار و  لوقعم » لقاع و  تدحو  «، » دوجو تدـحو   » هلیـسوب ینعی  - 1
ینارهت یلمآ  دئاوفلا ، ررد  دننک -  یم  حیرصت  ترثک » نیع  رد  تدحو   » هب لوقعم » لقاع و  تدحو   » هلئسم رد  نایئوطـسرا  اّما  .دنک 

.دیآ یمن  نیئاپ  دوجو » هیقیقح  تدحو   » زا يا  هرذ  هیشرع  رد  اردص  نکیل   - 124 ص 123 ،
الو ُهتاذ  عمـسلاو  مولعم  ـالو  هتاذ  ملعلاو  اـنُّبَر  لـج  زع و  هَّللا  لزی  مل  لوـقی : مالـسلا  هیلع  هَّللادـبعابا  تعمـس  لاـق  ریـصب  یبا  نع  - 2
یلع عمسلاو  مولعملا  یلع  هنم  ملعلا  عقو  مولعملا  ناکو  ءایشالا  ثدحا  اّمَلَف  رودقم  الو  هتاذ  هردقلاو  رصبم  الو  هتاذ  رصبلاو  عومـسم 

، لج زع و  يادخ  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ : ریـصب  وبا  ...رودـقملا  یلع  هردـقلاو  رـصبملا  یلع  رـصبلاو  عومـسملا 
هدش هدینش  هک  ینامز  دوب  شتاذ  نیع  ندینـش  تشادن و  دو  جو  یمولعم  هک  هاگ  نآ  هدوب  شتاذ  نیع  شملع  ام ، دیواج  راگدرورپ 

هک یناـمز  هدوـب  شتاذ  نیع  تردـق  تشادـن و  دوـجو  یی  هدـش  هدـید  هک  هاـگ  نآ  هدوـب  شتاذ  نیع  ییاـنیب  تشادـن و  دوـجو  یی 
هدـش و هدینـش  رب  شندینـش  تشگ و  قبطنم  مولعم  رب  شملع  دـش  دوجوم  مولعم  دروآ و  دـیدپ  ار  ءایـشا  نوچ  سپ  .دوبن  يرودـقم 

مولعم یلو  هدوب  ملاـع  دـنوادخ  ثیدـح  نیا  قبط  سپ  ص 143 . یفاک ج 1  لوصا  « ...رودقم رب  شتردـق  هدـش و  هدـیدرب  شییانیب 
.ملعا هَّللا  دننک  یم  يراج  هنوگچ  دنوادخ  دروم  رد  ار  مولعم  ملاع و  تدحو  لاح  تسا  هتشادن  دوجو 
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.تسا هیعقاولاو » هقیقحلا  مات   » لب تسین  هقیقحلا  مات  دنوادخ  ًالوا  هقیقحلا -  مات   - 3

تقد دـنمزاین  قیقد و  هتکن  نیا  تسا  تیمامت » ره  مامت و  ره  قلاخ  دِـجوم و   » لب تسین  ّماـت »  » ییاـنعم اـب  یتهج و  زا  دـنوادخ  ًاـیناث 
: درب یپ  نآ  هنک  هب  ناوت  یم  ریز  ضقانت  هب  هجوت  اب  تسا و 

قباـطتلاو هباـشتلاو  سناـجتلاو  لـثامتلاک   ) تسین هّیبـسن  تدـحو  دـنوادخ  تدـحو  دوـمرف : مود ) هلأـسم   ) هیـشرع هدـعاق  رد  اردـص 
ات تسا و  یفیاضت  هلوقم  کی  هک  دشاب  نهذ  نابز و  رد  جیار  هلوقم  نیمه  مات  زا  دارم  رگا  سپ  هفـسالفلا .) هتّزوج  ناو  فیاضتلاو 

خنـس نیا  زا  دنوادخ  ندوب  لماک  ندوب و  مات  تسا و  ضقانتم  اردـص  نخـس  نیا  اب  دوش ، یمن  روصتم  زین  لماک  مات و  دـشابن  صقان 
.ینعم نیدب  هن  نکیل  تسا  لماک  مات و  دنوادخ  تسا  تسرد  .تسین  اه  لماک  اه و  مات 

: دراد دوجو  هیرظن  هس  دنوادخ  هب  فیاضت  باستنا  رد 

.دنا هتشاد  اور  یسانش ) موهفم  رد   ) دنوادخ هرابرد  ار  فیاضت  هفسالف  فلا )

 -( تسا ینهذ  موهفم  کی  دـنک  یم  یفرعم  وا  هک  ییادـخ  هچرگ  نیع -  رد  هاوخ  نهذ و  رد  هاوخ   ) اقلطم ار  فیاـضت  اردـص  ب )
.تسا هتشگ  ضقانت  راچد  هدش و  فیاضت  نیا  دراو  ثحب  دروم  ترابع  نیمه  رد  نکیل  دناد ؛ یمن  زیاج  ادخ  هرابرد 

دناد یم  دـنوادخ  قولخم  ار  یفیاضت  ینعم  هب  تیمامت  لامک و  مه  فیاضت و  ِدوخ  مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفـسلف  ج )
.روکذم ینعم  هب  هن  نکیل  تسا  لماک  مات و  ًاعقاو  ًاموهفم و  دنوادخ  .دنوادخ  تافص  زا  یتفص  هن 

یفیاضت هلوقم  نیمه  لـماک  ماـت و  زا  شدارم  تسا ، ییوطـسرا  قطنم  شرازبا  ییوطـسرا و  رگلالدتـسا  کـی  اردـص  هک  نیا  هب  رظن 
تسا و نایب  ماقم  رد  ام ، يالوم  نیا  هقف ، لوصا  ملع  ناراکردنا  تسد  لوق  هب   ) درک یم  حیرصت  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  ّالاو  تسا 
« هدشلاو هوقلا  یهانتم  ریغ   » ینعی ترابع  هلابند  و  داد .) یم  حیضوت  تسیاب  یم  تشاد  یئوطـسرا  قطنم  حالطـصا  زا  ریغ  يدارم  رگا 

.تسا ییوطسرا  حالطصا  نامه  شدارم  هک  دهد  یم  ناشن  ًاقیقد 

هلمج نیمه  رـس  تشپ  اج  نیمه  رد  و  تسا » ضحم  لعف  دنوادخ  لعفلاب : هتاذ  نأل  : » دومرف شیپ  هلأسم  رد  هوقلا -  یهانتم  ریغ   - 4
.هیهانتم ریغ  هوق  مه  نآ  تسیچ ؟ هوق  زا  دارم  سپ  دوجولا .» هقیقح  ضحم  هنال  : » دیامرف یم 

هب اج  نیمه  رد  هک  تسا  لعف » هوق و   » هلوقم ای  دش و  دهاوخ  یسررب  تدش »  » زا ثحب  رد  هک  تسا  یکیکشت »  » هلوقم ای  هوق  زا  دارم 
: میزادرپ یم  نآ  یسررب 

لها هفـسلف  دنناد و  یم  ضحم  لعف  ار  ادخ  نایئوطـسرا  .تسین  نینچ  دنوادخ  دسر  یم  تیلعف  هب  ناش  هوق  هراومه  تادوجوم  رگید 
.دناد یم  تیلعف  هوق و  قلاخ  دِجوم و  ار  ادخ  مالسلا  مهیلع  تیب 
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ره شنیرفآ  تانئاک و  قلخ  تادوجوم و  داجیا  رب  تسا  يوق  ینعی  تسا  يوق  دنوادخ  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف  اّما 
.ء یش 

یمن یـشنم ء  دِجوم و  ار  ادخ  وا  هک  ارچ  دیوگ ؛ یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  هک  تسا  نآ  ریغ  هوق  زا  اردص  دارم  دیدرت  یب 
.درادن ینعم  دَجوم  دِجوم و  وا  هفسلف  رد  دناد  یم  دحاو  کی و  ار  زیچ  همه  دوجولا  هقیقح  اهدوجو و  همه  لب  دناد 

ناج هک  موس  تروص  دنام  یم  .قلخ  داجیا و  رد  ادخ  ندوب  يوق  هن  تسا و  ادخ  تاذ  رد  تیلعف  هوق و  نایرج  هن  اردص  روظنم  سپ 
ضیف ناضیف  يارب  دنوادخ  هوق  دراد  تیاهن  یب  توق  شدوخ  زا  ءایشا  رودص  يارب  تسا و  ردصم »  » دنوادخ تسا : هیلاعتم  تمکح 

.تسا یندشن  مامت  شدوخ  دوجو  زا 

ًامئاد دوش و  یمن  مامت  شا  هوق  زگره  هک  يا  هوق  غارچ  دننام  هک  دناد  یمن  يوق  هنوگ  نیدب  ار  ادخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
أـشنم .تسا  فعـض  نیا  تسین  توق  نیا  .دنک  یمن  جرخ  شدوخ  دوجو  زا  يزیچ  دنوادخ  .دنـسرب  تیلعف  هب  تاقولخم  وا  دوجو  زا 

قولخم نآ  دنوادخ   » لاوس زا  رارف  يارب  نانآ  .مداد  حیضوت  لوا » رداص   » ثحبم رد  هک  تسا  زیچ  نامه  تایئوطـسرا  رد  شنیب  نیا 
لاعف و ریغ  هدارا ، یب  ردـصم »  » دـنوادخ هک  هتفرگ  مزال  زین  رودـص  دـنا و  هدـش  کـسمتم  رودـص »  » هب دـیرفآ » زیچ  هچ  زا  ار  هیلوا 

.دشاب ضحم  رگاشامت 

: مینک هدهاشم  حضاو  تروص  هب  ریز  رد  ار  شنیب  هس  يامیس  کنیا 
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دنوادـخ قولخم  دوخ ، ناـیرج  نیا  تسین و  روصتم  تیلعف  توـق و  ناـیرج  دـنوادخ  تاذ  رد  مالـسلا : مهیلع  تیب  لـها  هفـسلف   - 1
نایرج مه  قلخ و  مه  داجیا ، مه  هشیمه  تخادـنا  هار  هب  ار  قلخ »  » ناـیرج سپـس  درک  داـجیا »  » ار هیلوا  دوجوم  نآ  دـنوادخ  .تسا 
نایرج هرادا  قلخ و  داجیا ، يارب  دنوادخ  دنتسه و  ادخ  قلخ  و  لوعفم ، راک ، لعف ، یگمه  تسه و  یتسه ، ناهج  رد  تیلعف  توق و 

.تسا يوق  ناهج ، تادوجوم  رد  تیلعف  توق و 

يارب دنوادخ  یلو  تسا  ضحم » تیلعف   » دنوادخ اریز  تسین ؛ روصتم  تیلعف  توق و  نایرج  دنوادخ  تاذ  رد  ییوطسرا : هفسلف   - 2
.دبای یمن  نایاپ  وا  هوق  دنوش ، رداص  وا  زا  ردق  ره  دراد  نایاپ  یب  هوق  تادوجوم  رودص 

.تسا یندشن  مامت  نایاپ و  یب  عبنم  دنوادخ  ینعی 

دنوادخ همه  نیا  اب  تسا  ضحم » تیلعف   » دنوادخ اریز  تسین ؛ روصتم  تیلعف  توق و  نایرج  دنوادخ  تاذ  رد  هیلاعتم : تمکح   - 3
.دراد نایاپ  یب  هوق  تایهام  رودص  يارب 

: تسا اج  نیمه  رد  ییوطسرا  هفسلف  اب  هیلاعتم  تمکح  ياهزیامت  نیرت  گرزب  زا  یکی 

یم ادخ  زا  رودص  يارب  هچنآ  نیاربانب  دناد  یم  دـحاو  کی و  ار  قلخ -  ادـخ و  دوجولا  هقیقح  ءایـشا -  همه  دوجولا  هقیقح  اردـص 
« درادـن کیرـش  ادـخ  دـیوگ « : یم  وا  رگا  دراد  ینعم  تایهام  دروم  رد  اهنت  ادـخ  ییادـخ  هَّللا و  تیهولا  .تسا  تایهام  طقف  دـنام 

.تایهام يارب  ندوب  ردصم  رد  طقف  ینعی 

هیلاعتم تمکح  يادـخ  اّما  دـشاب ؛ یم  دوخ  دوجو  زا  تادوجوم  رودـص  رگاشامت  هتـسشن و  تسا  ضحم  رگاـشامت  وطـسرا  يادـخ 
.تسا دوخ ، دوجو  زا  تایهام  رودص  رگاشامت  اهنت  هتسشن و  لب  تسین  رگاشامت  مه  ردق  نیمه 

تایهام .دناد  یمن  زیاج  دنوادخ  زا  ار  زیچ  چیه  بلـس  میدـید  هیـشرع  زا  هلأسم  ود  نیا  رد  هک  هنوگ  نامه  هیلاعتم  تمکح  ضقانت :
تروص ره  رد  .اه  لامک  زا  ای  دنشاب  تاناکما  صقاون و  زا  .دنشابن  یش  هاوخ  دنشاب و  یش  هاوخ  يرابتعا ، هاوخ  دنشاب و  لیصا  هاوخ 
دنوادـخ زا  زین  ار  اه  نآ  دـیابن  سپ  .دـنوش  یم  رداص  ادـخ  زا  هک  تسا  ییاهرداص  ناشأشنم  لقاال  دـنوش و  یم  رداص  دـنوادخ  زا 

دیاب اه  صقن  دیوگ : یم  ییوس  زا  تسا  ضقانت  نیا  تسادـخ و  ناشأشنم  نکیل  دنتـسه ؛ صقن  هب  بوشم  دـنچ  ره  نوچ  درک  بلس 
.دوشن بلس  دنوادخ  زا  دیاب  اه  صقن  دیوگ : یم  رگید  يوس  زا  دوش و  بلس  دنوادخ  زا 

سپ دریذپ  یمن  ار  هیضق  رگید  فرط  دتسیا و  یم  دوش » بلس  دیاب  ادخ  زا  اه  صقن   » هلمج يور  هیلاعتم  تمکح  دوش : هتفگ  رگا  و 
.تسین ضقانت  راچد 

هوق هب  دسر  هچ  ات  دشاب  هتـشاد  يا  هوق  دنوادخ  هک  تسین  يزاین  چیه  دوش و  یمن  رداص  ادخ  زا  يزیچ  چیه  تروص  نیا  رد  خـساپ :
يارب يزیچ  هچ  سپ  دنوش  بلـس  ادـخ  زا  دـیاب  زین  تایهام  دنتـسه و  ادـخ  دوجولا  هقیقح  نیع  هک  اهدوجولا  هقیقح  اریز  یهانتیال ؛

.!؟ دنک یم  هچ  هیلاعتم  تمکح  رد  ...و  لوا  لقع  لوا ، رداص  رودص ، زا  ثحب  همه  نیا  دنام ؟ یم  رودص 
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هفـسلف رـس  رب  ییـالب  هیلاـعتم  تمکح  ماوـع  لوـق  هب  یلوـصا و  یـساسا و  تاـضقانت  مه  نآ  تسا  تاـضقانت  زا  رپ  هیلاـعتم  تمکح 
.تسا هدرک  رت  شودخم  شیپ  زا  شیب  ار  نآ  وگن و  هک  تسا  هدروآ  ییوطسرا 

نادرگرس فوصت  یقارشا و  هفـسلف  ییوطـسرا ، هفـسلف  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هفـسلف  نایم  هیلاعتم  تمکح  هک  تسا  نیا  تقیقح 
.دهدب قارشا  ءاّشم و  نایم  هتسناوتن  زین  يا  یتشآ  چیه  تسا و 

: هّدشلاو هّوقلا  یهانتم  ریغ  دیامرف : یم  تدش :

: دقن

.تسا یکیکشت  هلوقم  کی  تدش  نایئوطسرا  حالطصا  رد  هّمدقم :

.تسین کیکشت  لومشم  تایعقاو  تینیع  رد  یجراخ  دوجو  چیه  دوجوم و  چیه  ًاساسا  هک  دش  هداد  حیضوت  نیـشیپ  ثحابم  رد   - 1
روصت لباق  نهذ  رد  کیکشت  .تسین  يزیچ  تیهام -  زا  دوجو  کیکفت  دننام  تسرد  ضحم -  ینهذ  روصت  کی  زا  ریغ  کیکشت 

.درادن یجراخ  تیعقاو  رگید : ترابع  هب  درادن و  یجراخ  ءازاب  ام  قباطم و  نکیل  تسا 
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ندوب دیدش  .دشاب  دـحاو  کی و  ءایـشا  همه  دوجولا  هقیقح  ای  ءایـشا  همه  دوجو  ای  ءایـشا  همه  هک  یتقو  .تسا  دـیدش  دـنوادخ   - 2
تروص رد  .سب  دیآ و  یم  راک  هب  اه  نیگنر  ندرک  نیگنر  اه و  یّلجت  يارب  اهنت   (1) لوا تروص  رد  دیآ ؟ یم  راک  هچ  هب  دنوادخ 

توق همه  نیا  هب  يزاین  هچ  دشاب  رگرابتعا »  » طقف ادـخ  تسانب  رگا  .دـیآ  یم  راک  هب  تایهام  تایرابتعا و  يارب  اهنت   (2) موس مود و 
.تسا یهانتیال  تدش  و 

.درادن یترورض  نآ  رارکت  هک  تسه  زین  تدش »  » دروم رد  دش  نایب  هوق »  » دروم رد  هک  یضقانت  اه و  لاکشا  همه   - 3

: اردص نخس  همادا 

هدّدـحت و ناـکل  هوجولا  نم  هجوب  صـصخت  وا  ًاّدـح  هدوجول  ناـک  ول  ذا  تملع  اـمک  هیاـهنو  ّدـح  ـالب  دوجولا  هقیقح  ضحم  ّهنـأل  »
« دوجولا هقیقح  ضحم   » دنوادخ هک  نیا  يارب  لاحم : کلذو  هب  طیحم  صّصخم  هیلع و  رهاق  دّدحم  هل  ناکف  دوجولا  ریغب  هصـصخت 
ددحت و دشاب ، هوجو  زا  یهجو  هب  یـصصخت  ای  يّدح  وا  دوجو  يارب  رگا  نوچ  یتسناد ) هک  نانچ   ) تیاهن نودب  ّدح و  نودب  تسا 

يا هدنهد  صصخت  رهاق و  هدننک  دیدحت  وا  يارب  تروص  نیا  رد  سپ  دوب ، دهاوخ  یمدع -  ای  مدع  اب  دوجو -  ریغ  اب  نآ  صصخت 
« .تسا لاحم  نیا  دشاب و  هتشاد  هطاحا  وا  هب  هک  دوب  دهاوخ 

: دقن

هتـشاد یجراـخ  تیعقاو  دـناوت  یمن  تسین و  يزیچ  ینهذ  موـهفم  کـی  زا  ریغ  دوـجولا » هقیقح  ضحم   » هک دـش  هداد  حیـضوت   - 1
.دشاب

، اه صـصخم  اه ، تیاهن  اهّدح ، همه  هک  نیا  يارب  .درادـن  هوجو  زا  یهجو  چـیه  هب  طیحم ، صـصخم ، تیاهن ، ّدـح ، دـنوادخ   - 2
.تسا هدرک  قلخ  داجیا و  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  دنتسه  ییاهزیچ  هوجو ، اه و  هجو  اهطیحم ،

ود زا  یکی  هجیتـن  میدرک  بلـس  ادـخ  زا  ار  قوـلخم  ياـه  صـصخت  دودـح و  تایـصوصخ و  همه  هک  یتـقو  تسا : نـیا  رد  نـخس 
: دوش یم  ریز  تروص 

.ینهذ ضحم  موهفم  کی  اب  اهنت  دوش  یم  يواسم  نیا  تسا -  دوجولا  هقیقح  ضحم  دنوادخ  سپ  فلا )

.ینیع یجراخ و  یعقاو و  دوجو  اب  تسا  يواسم  نیا  .تسا -  ءایشالاک » یش ء ال   » دنوادخ سپ  ب )

، نیا نیع  رد  اّما  تسین ؛ دـنوادخ  رد  تاقولخم  ياـه  یگژیو  زا  ...و  طـیحم  صـصخم ، ّدـح ، یگژیو -  ره  دـیوگ : یم  ـال »  » فرح
.تسا هدیرفآ  ار  اه  یگژیو  نیا  همه  هک  یئیش  تسا  یش  دنوادخ 

؛ تسا ینهذ  دوجولا  هقیقح  اهنت  دـنام  یم  هچنآ  دـینک  بلـس  ار  ...و  ...و  طیحم  صـصخت ، دـح ، قولخم  کی  زا  رگا  تسا : تسرد 
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بلـس دنوادخ  زا  ار  اهزیچ  لیبق  نیا  همه  رگا  .دوش  یمن  ادخ  لماش  .تسا و  رـصحنم  تاقولخم  ورملق  هریاد  هب  طقف  نوناق  نیا  یلو 
هیصوصخ هیهول و  الا  هیصوصخ  هلو  ءایشالاک  یـش ء ال  وه  لب  دوش  یمن  دوجولا  هقیقح  ضحم  دنوادخ  دینک ) بلـس  دیاب  و   ) دینک

.تایصوصخلاک هیصوصخ ال  هل  هرخالاب : هیئیشلا و 

اه نداد  لومـش  نیا  زا  تسد  اـت  هارجا )؟ وهاـم  هیلع  يرجی  فیک   ) دـینکن هدـیرفآ ، ار  اـه  نآ  شدوخ  هک  ینیناوق  لومـشم  ار  ادـخ 
« ینهذ دوجو  تدحو   » ای ءایشالا » ّلک  تب   » ای وطسرا ، ضحم » تیلعف   » يادخ ای  دش  دهاوخ  نام  نهذ  قولخم  نام  يادخ  میرادنرب 

«. ینهذ دوجولا  هقیقح  تدحو   » ای

اب نانچ  مه  میـشکن و  تاقولخم  زرم  ّدـح و  رد  ار  لقع  دنمـس  نانع  میهدـن و  شوگ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  داـیرف  هب  هک  یتقو  اـت 
هچ ره  هاگنآ  .تسا  ناـمدوخ  نهذ  قولخم  هک  میا  هدـیتسرپ  ار  ییادـخ  ، میوش صخـالا  ینعملاـب  تاـیهلا  کـیزفاتم و  دراو  تعرس 
یب همه  همه و  ...و  ...و  تسین  بوشم  وا  اب  یـصقن  يزیچ ، تسا ، تیاهن  یب  ادخ  تسا  دیدش  ادـخ  تسا ، يوق  ادـخ  میهدـب : راعش 

.دوب دهاوخ  هدیاف 

ارچ ار ، ...و  ندوب  روهقم  ندوب ، دودحم  ندوب ، صَّصخم  ندوب ، دـیقم  هتفرگن  مزال  ندوبن » ضحم  دوجولا  هقیقح   » ندوب و یـش   - 3
رگا .تسا  هدیرفآ  ار  اه  موهفم  اه ، تیعقاو  اه ، نوناق  اهدـنیآرف ، اهدـنیآرب ، نیا  همه  هک  ییادـخ  تسادـخ  امـش  ثحب  عوضوم  هک 

.دش یم  حیحص  روکذم  همزالم  دوب ، تاقولخم  خنس  مه  دوجوم  کی  نات  ثحب  عوضوم 

.دشاب ءایشا » تدحو   » رب ضرف  رگا  ینعی  - 1
.دشاب ءایشا » دوجولا  هقیقح  تدحو   » رب ای  ءایشا » دوجو  تدحو   » رب ضرف  رگا  ینعی  - 2
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وس کی  زا  وا  رب  قولخم  ياه  یگژیو  لمح  تقلخ ؛ نیناوق  لومـشم  دوب و  قولخم  دنوادخ  رگا  تسا  تسرد  لاحم -  کلذ  و   - 4
.دش یم  لاحم  رگید ، يوس  زا  وا  ندیمان  ادخ  و 

دـینک و روصت  دوجولا » هقیقح   » نات ینهذ  روصت  اب  ار  ادـخ  امـش  هک  دوش  یمن  نیا  بجوم  زین  وا  زا  قولخم  ياه  یگژیو  بلـس  اّما 
رگم درادن  طیحم  دوش و  یمن  طاحم  دنوادخ  دـییوگب  زاب  هاگنآ  دـنک  لیلحت  ار  وا  نات  لقع  دوش و  طیحم  ادـخ  دوجو  رب  نات  نهذ 
نیا ایآ  نیا .!؟ زا  رتالاب  یتیدودحم  هچ  سپ  تسین .؟ امـش » لقعتم   » وا رگم  تسین ؛ امـش » ِروصتم   » تسا دوجولا  هقیقح  هک  ادخ  نیا 

.!؟ تسین ضقانت 

هقیقح وا  تاذ  دیتفگ  دیتخانش و  ار  ادخ  تاذ  امش  هک  نونکا  هدنناسانـش ، لماع  ینعی  حالطـصا ) ره  رد  قطنم و  حالطـصا  رد   ) ّدح
؟ نیا زا  رتالاب  یتفرعم  يّدح و  مادک  سپ  تسا  دوجولا 

.تسین لّقعتم  تسین ، روصت  لباق  تسین ، تخانش  لباق  ادخ  تاذ  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف 

؟ میراد یمنرب  وا  تاذ  تخانش  زا  تسد  ارچ  سپ  هل » لصف  الو  هل  ّدح  ال   » مییوگ یم  یگمه 

، تخانـش لیلحت  تحت  ار  وا  تاذ  دـیهاوخ  یم  يزیچ  هچ  اب  درادـن  لصف  ّدـح و  وا  هک  یتقو  تسه ؟ یـضقانت  نیا  زا  رت  حیرـص  ایآ 
.درادن یجراخ  تیعقاو  اب  یسامت  چیه  هک  ینهذ  ضحم  تاروصت  تاموهفم و  يرس  کی  اب  زج  دیهد ؟ رارق 

: اردص نخس  همادا 

ریخ چیه  تسین و  يدوجو  لامک  چیه  و  هدیحوت : یلع  ناهربلا  وه  اذه  هوشن و  هنمو  هلـصا  هیفو  ّالا  ریخ  الو  يدوجو  لامک  نم  امف  »
« .تسا نیمه  ادخ  دیحوت  رب  ناهرب  دوش و  یم  یشان  دنوادخ  زا  تسا و  دنوادخ  تاذ  رد  نآ  هشیر  لصا و  هک  نیا  رگم  تسین ،

: دقن

لامک ره  لب  دشاب  دنوادخ  تاذ  رد  شا  هشیر  لصا و  هک  تسین  يریخ  لامک و  چیه  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف   - 1
«. عرف لصا و   » هطبار هن  تسا  قولخم » قلاخ و   » و دَجوم » دِجوم و   » هطبار قلخ  اب  ادخ  هطبار  .تسا  ادخ  قولخم  و  دَجوم »  » ریخ و 

.تسا دیقم  دریگ  یم  هک  يا  هجیتن  نکیل  تسا ؛ رادروخرب  قالطا  زا  هدروآ  اردص  هک  یناهرب   - 2

.دوجولا بجاول  طیحم  الو  هیاهن  الو  صقن  الو  ّدحال  يرغص :

.تاهجلا عیمج  نمو  هوجولا  عیمج  نم  قلطملا  لامکلا  هلف  کلذک  ناک  ام  لکو  يربک :

.تانئاکلاو نوکلا  یف  دجوی  لامک  لک  دوجولا  بجاولف  هجیتن :
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: دوش یم  نینچ  حیحص  هجیتن  هک  یلاح  رد 

.قلطم لامک  دوجولا ، بجاولف  هجیتن :

دنوادـخ تاذ  رد  شا  هشیر  لـصا و  ناـش ) تاریخ  تاـقولخم و  تـالامک  لـماش   ) یتسه ملاـع  رد  هک  ریخ  ره  لاـمک و  ره  هک  نیا 
.تسا هدشن  هئارا  نآ  يارب  یناهرب  تسا و  هدش  زاربا  ضحم  ياعدا  کی  ناونع  هب  ًافرص  تسا ،

ار تاقولخم  تاریخ  تالامک و  دنک ، یم  بلس  ادخ  زا  ار  قولخم  ياه  یگژیو  همه  هک  هنوگ  نامه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.دیحوت تسا  نیا  و  تاریخلاک » ریخ ال  وه   » و تالامکلاک » لامک ال  هل   » دوش یم  نینچ  دیامن و  یم  بلس  وا  زا  زین 

ییوگب هاگنآ  ینادب و  ادـخ  تاذ  رد  هشیر  ادـخ و  تاذ  زا  یـشان  ار  هَدَـجوم  تاریخ  هقولخم و  تالامک  همه  هک  تسین  نآ  دـیحوت 
.دیحوت ناهرب  اهنت  تسا  نیا 

هلمج نآ  زا  تسوا  زا  قولخم  یگژیو  ره  یفن  دـیحوت  ای  لامک ؟ -  کی  رد  لامک  اهدرایلیم  لـب  نارازه  ندرک  یکی  ینعی  دـیحوت 
...و يا  هتشرف  يرشب و  تالامک  یفن 

ناونع هب  اـی  هراعتـسا  دـصق  اـب  یتـح  دارم  ره  اـب  ینعم و  ره  اـب  ظـفل  نیا  .دـینک  هجوـت  هلـصا » هیفو  ّـالا   » هلمج رد  هیف »  » ظـفل هب   - 3
رد گرزب  ياردص  تسا  تفگـش  .تسا  ندوب » عرف  لصا و   » رد صن  دوش  یم  هارمه  هلـصا »  » ظفلاب هک  یتقو  دـشاب  زین  مادختـسا » »

: تسا هداد  رارق  عون  ود  ار  دوجولا  هقیقح  هدش و  جراخ  زین  دوجولا » هقیقح  تدحو   » زا ترابع  نیا 

.تسا لصا  هک  دوجولا  هقیقح  فلا )

.دنتسه تاعورف  هک  ییاهدوجولا  هقیقح  ب )
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ترثک و نیع  رد  تدـحو   » یـضایر ضقانت  لیلد  یب  ياـعدا  اـب  تسا  تادوجوم » ادـخ و  ندوب  عرف  لـصا و   » همزـال هک  ترثک  نیا 
رد ندوب  عرف  لصا و   » دوش هتفگ  دوش و  یضایر  ضقانت  بلاق  رد  يرگید  ياعدا  دیاب  .تسین  لح  لباق  زین  تدحو » نیع  رد  ترثک 

.دنامب ملاس  هیلاعتم  تمکح  دوجولا » هقیقح  تدحو   » ات ندوبن .» عرف  لصا و  نیع 

ظفل اّما  درک ؛ یمن  ادـیپ  وا  ینابم  اب  یـضقانت  یـضراعت و  چـیه  وه » هیفو  ّالا  ریخ  الو  يدوجو  لامک  نم  امف  : » دومرف یم  اردـص  رگا 
.دنک یم  ناریو  ار  زیچ  همه  هلصا » »

ظفل وه »  » ظفل ياج  هب  هدـش و  هابتـشا  اه  يرادرب  هخـسن  رد  دـیاش  دـیوگب : ًالثم -  یـسک -  هلـصا »  » ظفل هب  عجار  تسا  نکمم   - 4
دراد و یم  نایب  ار  یـشان » أشنم و   » هطبار عرف » لصا و   » هطبار نامه  زاب  هوشن » هنمو   » هلمج اب  روکذم  هلمج  دیکات  اّما  هدمآ ؛ هلـصا » »

.دنک یم  يریگولج  هلداجم  بیر و  عون  ره  زا 

ندوب یشان  ءاشنم و  : » دوش هتفگ  هک  هتفرگ  مزال  ار  رگید  حیرص  یـضایر  ضقانت  کی  ياعدا  هب  زاین  زاب  هوشن »  » اب هارمه  هنم »  » ظفل
.دنامب ملاس  هیلاعتم  تمکح  دوجولا » هقیقح  تدحو   » ات ندوبن » یشان  ءاشنم و  نیع  رد 

یِشنُم ء و  » و دَجوم » دِجوم و   » هطبار لب  تسین  یشان » أشنم و   » هطبار شقلخ  اب  ادخ  هطبار  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف 
.تسا هدرک  داجیا »  » و ءاشنا »  » ار قولخم  دنوادخ  .تسا  أشنُم »

هتفرگن مزال  ار  نِم »  » یبرع رد  دـهاوخ و  یمن  زا »  » یـسراف رد  ءاشنا  داجیا و  .ییأشنَم  زا  ءاشنا  ای  يزیچ ، زا  داجیا  هن  ءاـشنا  داـجیا و 
ار هیضیعبت » نم  «، » دوجولا هقیقح  تدحو   » لب هیوشن » نِم   » و تیفرظ » ِیف   » اردص هدیقع  اما  هیـضیعبت » نِم   » هن و  هیوشن » نِم   » هن تسا 

دربراـک هک  دـش  هداد  حیـضوت  دـیامن و  ادا  ار  شروظنم  دـناوت  یمن  فورح  نیا  نودـب  شدوخ  هک  روـط  ناـمه  تسا ، هتفرگ  مزـال 
« یشان ءاشنَم و   » هطبار و  عرف » لصا و   » هطبار زا  ریغ  دناوت  یمن  وشن ) ظفل  هب  رظن   ) لیوات ره  اب  زین  ظافلا  نیا  یمادختسا  يراعتـسا و 

.دشاب هتشاد  يرگید  يانعم 

: اردص نخس  همادا 

ثیح دوجو  لکب  ًاطیحم  نکی  ملف  نینثالا  یناـث  دوجولا  دودـحم  ًاـبجاو  ضورفملا  ناـکل  ددـعت  ول  ّهنـال  بجاولا  ددـعت  نکمی  ـالف  »
.هندل نم  ًاضئاف  ًالصاح  الو  هل  نکی  مل  دوجو  ققحت 

الو دح  هبوشی  يّذلا ال  دوجولا  هقیقح  تحت  نکی  ملو  تانکمملاک  ًایبیکرت  ًاجوز  ناکف  هیناکما  وا  هیعانتما  هیمدع  ههج  هیف  تلصحف 
یم دوجولا  دودحم  يدوجولا  بجاو  نینچ  دوش  ددعتم  رگا  اریز  دوش ؛ ددعتم  دوجولا  بجاو  درادن  ناکما  سپ  فلخ : اذـه  مدـع ،

تسین و وا  يارب  هک  هدش  ققحم  يرگید  دوجو  ضرف  نیا  رد  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  طیحم  دوجو ، رب  ددرگ و  یم  ود » زا  یکی   » دوش و
.تسا هتفاین  ناضیف  وا  شیپ  زا  هدشن و  لصاح  يو  زا 

ای دوجو  مدـع و  تهج  زا  يا -  هزیمآ  دوش  یم  هیناکما و  تهج  ای  هیعانتما  هیمدـع  تهج  دوجولا ، بجاو  رد  دوش  یم  لـصاح  سپ 
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یم جراـخ  دوش ، یمن  هزیمآ  نآ  اـب  مدـع  دـح و  هک  يدوجو  تقیقح  زا  تاـنکمم و  دـننام  بکرم ، بوـجو -  یناـکما و  تهج  زا 
« .تسا فلخ  نیا  ددرگ و 

: دقن

مود و دوجولا  بجاو  نآ  اریز  تسین ؛ یناکما » ای  یمدـع  تهج   » موزل و  بیکرت » موزل   » هب کسمت  لالدتـسا و  هب  يزاـین  چـیه   - 1
دحاو کی و  طقف  دوجولا  هقیقح  هک  دش  تباث  اردص  ینابم  قباطم  رتشیپ  لوا  تروص  رد  درادن ، ای  دراد  دوجولا  هقیقح  ای  ضورفم 

سپ تسا  عوضوم  يافتناب  هبلاس  نوچ  تسا و  هدوه  یب  لالدتـسا  نیا  سپ  .تسین  يزیچ  نیع  ملاع  رد  زین  مود  تروص  رد  تسا و 
.دشاب هتشاد  مه  ار  دیکات »  » ناونع دناوت  یمن 

رارصا ادخ ، ندوب  لاعف  ریغ  و  ضحم » ردصم   » و ضحم » لعف   » هب فلتخم  ياهریبعت  اب  یترابع و  ره  اب  اردص  هنم -  ًالـصاح  الو   - 2
: دیوگ یم  لب  هل » ًالوصحم   » یتح ای  و  هل » ًارَدصُم   » ای هل » ًادَجوم   » ای هل » ًاقولخم  الو  : » دیوگ یمن  زین  هلمج  نیا  رد  .دزرو  یم 

، داجیا ای  دـشاب  هدرک  لصاح  ار  اه  نآ  دـنوادخ  هکنیا  هن  دـنوش  یم  لصاح  دـنوادخ  زا  تاقولخم  قولخم و  ینعی  هنم » ًالـصاح  «ال 
.دشاب هدرک  رداص  ای  و  قلخ ،
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، ًالصاح هنم و  زا  هلمج  بیکرت  تسا و  هیضیعبت » نم   » و هیوشن » نم   » نامه هک  تسا  هجوت  لباق  تخـس  هلمج  نیا  رد  هنم »  » ظفل  - 3
زا دـعب  دـکوم  ياه  نایب  ددـعتم و  ياهریبعت  فلتخم و  ياه  ترابع  اب  هیلاـعتم  تمکح  يادـخ  ددـنب و  یم  لـیوات  عون  ره  رب  ار  هار 

رودص هتسشن  تسا و  هدارا  یب  ردصم  أشنم و  عبنم و  کی  طقف  هک  دوش  یم  یفرعم  لاعف  ریغ  ضحم و  رگاشامت  يادخ  کی  دکوم 
.دنک یم  اشامت  ار  دوخ ، دوجو  زا  تاقولخم  وشن  و 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نآرق و  يادخ  هک  تسا  نشور  شناد  لها  ملع و  لها  ره  یلقاع ، ره  يارب  مالـسلا : مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.تسا ...و  راّهق  راّبج ، قّالخ ، لاعف ، يادخ  کی 

ریغ یمالـسا ، ریغ  تسا  مهم  هچنآ  اّما  مرتحم ؛ ناشدوخ  يارب  هیلاعتم  تمکح  رگاـشامت  يادـخ  وطـسرا و  ضحم  رگاـشامت  يادـخ 
.تسا ادخ ، نیا  ندوب  یتیب  لها  ریغ  ینآرق و  ریغ  يدیحوت ،

ارچ یمالسا ؟ -  هفسلف  مییوگ  یم  هیلاعتم  تمکح  هب  ارچ  یمالسا ؟ -  هفسلف  مییوگ  یم  ییوطـسرا  هفـسلف  هب  ارچ  تسا : نیا  نخس 
؟ مینک یمن  یفرعم  تسه  هک  هنوگ  نآ  ار  مالسا 

يرارـصا هچ  مینک ؟ لوحتم  وطـسرا  يادخ  هب  ار  نآرق  يادـخ  هک  تسا  هدرک  رومأم  ار  ام  یتیب  لها  نامرف  ای  ینآرق  روتـسد  مادـک 
( هَّللاب ذوعن   ) مالـسا .دنامب  صقان  میراذگب  سپ  تسا  صقان  ییاردص  تمکح  نودب  ییوطـسرا و  هفـسلف  نودب  مالـسا  رگا  میراد ؟

.تسا هدش  فیرحت  مالسا  زا  رتهب  صقان 

تحت تادوجوم  همه  هک  دراد  ار  دربراـک  نیا  فرط  کـی  زا  تسا  هبل  ود  ریـشمش  کـی  هلمج  نیا  دوجولا -  هقیقح  نکی  ملو   - 4
مود و يادخ  نآ  دوجو  نوچ  هک  دنک  یم  تلالد  ضرف ، شیپ  نیا  زا  سپ  دنتـسه و  ادخ  دوجولا  هقیقح  لومـشم  دوجولا و  هقیقح 

.دشاب هتشاد  دوجو  دناوت  یمن  سپ  دوش  یمن  دوجولا  هقیقح  نیا  لومشم  ضورفم ،

نیا هاوخ  مود  دوجو  ضرف  ًاساسا  لب  درادن  ناکما  مود  يادخ  اهنت  هن  هتـشاد  اج  نیا  ات  اردـص  هک  یـشور  کبـس و  ینابم و  قباطم 
دوجو تسا و  دنوادخ  طقف  مه  نآ  هک  تسا  دـحاو  کی و  طقف  دوجولا  هقیقح  لب  تسا  لاحم  ادـخ  ریغ  ای  دـشاب  ادـخ  مود  دوجو 

.وه ّالا  دوجوملا  سیلو  دوجولا  هقیقح  سیلو  دوجولا  سیلو  تسا  لاحم  زین  تانکمم  قولخم و 

ندوب لاـحم  تاـبثا  هب  يزاـین  هچ  سپ  تسا  لاـحم  درادـن و  دوجو  دـشاب ، هتـشاد  دوجولا  هقیقح  هک  نکمم  دوجوم  چـیه  هک  یتقو 
.؟ -  يراب کیرش 

دراد و ناکما  یناث »  » و ددعت »  » مان هب  يزیچ  یتسه  ملاع  رد  ییوگ  هک  دنک  یم  ثحب  يروط  اردص  هچ ؟ ینعی  یناث » «، » ددعتم  - » 5
نیا تسا و  لاحم  ددعت »  » دوخ ًاساسا  وا  کبـس  انبم و  قباطم  هک  یلاح  رد  تسا  فلخ  لاحم و  مود  يادخ  دروم  رد  طقف  ددعت  نیا 

: اریز تسین ؛ شیب  یلایخ  مینک  یم  هدهاشم  ملاع  رد  هک  ددع  ترثک و  همه 

.تسا ادخ  دوجولا  هقیقح 
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.تسین ای  تسا و  دوجولا  هقیقح  قادصم  ای  ددعت 

«. ددعت  » اب تدحو »  » ضقانت یضایر : ضقانت  کی  مه  نآ  دوش  یم  ییاردص » دوجولا  هقیقح  تدحو   » ضقانم لوا  تروص  رد 

.تسین شیب  یمه  وت  لب  شیب ، يرابتعا  مود  تروص  رد  و 

رگید دیابن  درک » بلـس  ادخ  زا  دیابن  ار  زیچ  چیه   » و تسا » دوجولا  هقیقح  دـنوادخ   » هک نیا  تابثا  زا  سپ  اردـص  دـننام  یتیـصخش 
هدش تباث  تدحو »  » فرط کی  زا  تسا  ضقانت  ًالوا  نیا  هک  ارچ  دیآ ؛ دوجولا ، بجاو  زا  ددعت  یفن  ماقم  رد  دنزب و  ددعت  زا  نخس 

.ضقانت ینعی  نیا  هدش و  هتسناد  نکمم  مه  لاحم و  مه  ددعت  ینعی  .هدش  هتسناد  نکمم  لقاال  ددعت »  » رگید فرط  زا  و 

هتشاد دوجو  مود  يادخ  هک  مینک  یم  ضرف  سپس  مینک  یم  ضرف  ار  ددعت  دوجو  ادتبا  تسا : ضرف  زا  سپ  ضرف  ثحب ، نیا  ًایناث :
.تسا هدوه  یب  ثبع و  یثحب  نینچ  تسا و  لاحملا » یلع  لاحم  ضرف   » لب تسین  لاحم » ضرف   » نیا .دشاب 

یهاگ هتخآرب و  ربود  ریـشمش  یهاگ  هک  هدوب  اردص  هنیـس  رد  هک  تسا  يدیدش  ینارگن  کی  رگناشن  هیـشرع  رد  اردـص  شور  نیا 
.دهد یم  رارق  ثحب  عوضوم  ار  لاحملا  یلع  لاحم  ضرف 

لـصا وهف  هلامج  رون  عماول  نم  هعمل  ریخ  لکو  هلاـمک  نم  حـشر  يدوجو  لاـمک  لـک  ّناو  دوجولا  یف  هل  یناـث  ـال  نا  تبثف  : » همادا
لامک ره  هک  دش  تباث  زین  تسین و  دوجو ، رد  وا  يارب  یمود  هک  دش  تباث  سپ  هیلا : هتاذ  رهوجت  یف  رقتفم  هل  عبت  هاوس  امو  دوجولا 

زا ریغ  هچنآ  تسا و  دوجو  لـصا  وا  سپ  تسوا  لاـمج  رون  ياـه  شباـت  زا  یـشبات  ریخ  ره  تسوا و  لاـمک  زا  يا  هحـشر  يدوجو 
« .تسوا دنمزاین  شتاذ  يریگرهوج  رد  تسوا و  عبت  تسوا 
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: دقن

.تشذگ شحرش  دوبن و  تابثا  دنمزاین  مه  نیا  .سب  تسا و  مود » يادخ  مدع   » اهنت هدش  تباث  تارابع  نیا  رد  هچنآ   - 1

ای یحیـضوت  دیق  هب  زاین  رگا  دوب و  یفاک  هل » یناث  ال   » دومرف یم  رگا  .تسا  هبل  ود  ریـشمش  ترابع ، زاب  دوجولا -  یف  هل  یناث  ال   - 2
نهذ هک  تسا  دوجولا » هقیقح  تدحو  دوجو -  تدحو   » هب هراشا  دوجولا » یف   » زا دارم  ًادوجوم .» هل  یناث  ال   » دومرف یم  دوب  دـیکأت 
ییوج هرهب  تسا و  ءاقلا »  » کی نیا  دـشاب و  هتفرگ  ياج  تدـحو »  » شنوناک رد  هک  دـنک  روبع  ضرف  شیپ  نیا  زا  يروط  بطاـخم 

یف : » دوش یم  نینچ  نخـس  نیا  هجیتـن  نوچ  دوـبن  اـبیزان  تراـبع  نیا  هب  يزاـین  چـیه  هنرگو  تسا  هنادـنر  هناسانـش و  ناور  قـیقد و 
.دهد یم  هدیاف  ار  مود  يادخ  یفن  رگید  فرط  زا  و  تسه .» ادخ  کی  طقف  دوجو -  نورد  رد  دوجو -  رد  طقف : ٌدحاو  ٌهلا  دوجولا 

هناـهب ار  ناونع  نیا  وا  تسا  هیـضق  رهاـظ  نیا  تسین و  مود  يادـخ  یفن  هدـعاق  نیا  ندرک  ناونع  زا  اردـص  روظنم  تقیقح  رد  ینعی 
دـسر یم  حّشرت »  » هب دیوگ و  یم  يریگ  هجیتن  رد  هک  روط  نامه  دـنک  ورف  بطاخم  نهذ  هب  ار  ادـخ » ندوب  ضحم  تیلعف   » ات هدرک 

.دوش یم  هداد  حیضوت  ًالیذ  هک 

«. یشنُا ء «، » قلُخ «، » دجُِوا  » هن َحَشَر »  - » هلامک نم  حشر  يدوجو  لامک  لک   - 3

ءاشنا داجیا ، ار  اه  لامک  ادخ  تسادخ  قولخم  دراد  دوجو  یتسه  ملاع  رد  هک  لامک  ره  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.تسا هدرکن  حشرت  ادخ  لامک  زا  ای  ادخ  تاذ  زا  يزیچ  چیه  .تسا  هدرک  قلخ  و 

دهد تبـسن  مالـسا  هب  ار  نآ  دـنک و  اعدا  ار  يا  هلوقم  نینچ  یـسک  رگا  اّما  مرتحم ؛ شنادـقتعم  يارب  رگید  ظفل  ره  و  حـشر »  » ظـفل
.دوب دهاوخ  قحان » ياعدا  لطاب و  ياعدا   » و يدروآرد » نم   » قادصم

هدرک تاـبثا  ار  مود  يادـخ  دوجو  مدـع  وا  دـشاب  شیاعدـم  زا  صخا  شلیلد  دـیابن  وا  دـننام  يراوگرزب  هک  تساردـص  زا  تفگش 
!!!. هدیدرگ تباث  لیلد  نیمه  اب  مه  حشرت »  » یئوگ هک  دنک  یم  نایب  يروط  اّما  تسا ؛

زا هک  ءایشا  نیا  یهگناو  تسا ؟ هدش  هدافتسا  ظفل  مادختـسا  زا  ای  تسا ؟ رظن  دروم  يراعتـسا  ینعم  تسیچ ؟ حشرت  نیا  یتسار   - 4
ادـخ دوجولا  هقیقح  زا  ناش  تایرابتعا  تایهام و  اهنت  اـی  دنتـسه ؟ دوجولا  هقیقح  ناـشدوخ  دـنا  هدـش  حـشرتم  ادـخ  دوجولا  هقیقح 

تـسا دـحاو  کـی و  دوجولا  هقیقح  میتفگ  هک  نیمه  تسا  حـشرت »  » هب يزاـین  هچ  سپ  تسا  لوا  تروص  رگا  .تسا  هدـش  حـشرتم 
مود تروص  رگا  تدـحو و  اب  ضقانتم  دـشاب و  ددـعت  قادـصم  هک  دـشاب  حـشار » حـشْرَم و   » هطبار نیب  نیا  رد  دـیابن  تسا و  یفاک 
دراد لیصا ، دوجولا  هقیقح  اب  یتیخنـس  هچ  يرابتعا  نیا  و  تسا ؟ ضحم  يرابتعا  هک  تسا  یلامک  هچ  نیا  تفگ : دیاب  تسا  روظنم 

ای دنتـسه  لیـصا  ود  ره  اـی  سپ  تسین ؟ مزـال  تیخنـس  حـشرت  رد  رگم  دوـش ؟ حـشار  لیـصا  کـی  زا  لیـصاان  کـی  دـناوت  یم  هـک 
(1) .لیصاان

هدش لدتـسم  لیلد  مادک  اب  ًایناث  تسا ؟ هعمل »  » ریخ ره  ًالوا  هک  دش  تابثا  ناهرب  مادـک  اب  هلامج -  رون  عماول  نم  هعمل  ریخ  لک   - 5
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؟ تسیچ لامج » رون   » زا دارم  ًاثلاث  تسا ؟ یلاعت  يراب  تاذ  هعمل  نیا  عملم  هک 

ینعی تسا ؟ هجو »  » و تروص »  » دارم ای  تسا  ییابیز ، يردـصم »  » يانعم لامج  زا  دارم  هدـماین  لامج »  » زا نخـس  هک  هدـعاق  نیا  رد 
؟ - ؟ يراعتسا ای  تسا  يوغل  دربراک  کی  دربراک 

.دنا هدش  فیدر  مه  رس  تشپ  معا  جیاتن  هاگنآ  هدمآ  صخا  لیلد  کی 

« عمال عملَم و   » هطبار .تسین  حـشار » حـشْرَم و   » هطبار تانئاک  ِتادوجوم  اب  ادـخ  هطبار  دـیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هفـسلف 
ضحم رگاشامت  هن  تسا  بوبرم » ّبر و   » هطبار هژیوب  تسا  أشنُم » یـشنُم ء و  «، » دَجوم دِجوم و  « » قولخم قلاخ و   » هطبار لب  .تسین 

.هدنوش اشامت  و 

هک هنوگ  نامه  تسا  هدرواین  ناهرب  عرف » لصا و   » هطبار هب  تبـسن  اردص  هدشن و  تباث  زگره  يزیچ  نینچ  دوجولا -  لصا  وهف   - 6
.تسین مولعم  شتلع  دنک ، یم  لیلد ، زا  معا  ياهاعدا  همه  نیا  وا  ارچ  اّما  تشذگ ؛ شیپ  هدعاق  زا  ثحب  نمض 

زا زیچ  همه  ساسا  دنشاب  لیصاان  ود  ره  رگا  دوش و  یم  ضقانتم  دوجو » تدحو   » اب دنوش و  یم  ددعتم  دنشاب  لیـصا  ود  ره  رگا  - 1
.دور یم  نیب 
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.دنک یم  فرحنم  ار  هدنناوخ  نهذ  هدش و  فیدر  تبثف »  » ظفل رس  تشپ  هک  تسا  لیلد  نودب  ياعدا  زین  نیا  هل -  عبت  هاوس  امو   - 7

، قولخم قلاخ و  هطبار  .تسین  عبات » عوبتم و   » هطبار تاـنئاک ، تادوجوم  ادـخ و  هطبار  دـیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هفـسلف 
.تسا دَجوم  دِجوم و 

.هیف دیزم  یعابر  للعفت  باب  ردصم  بلاج ، بیجع و  تسا  يریبعت  رهوجت -   - 8

.دهد یمن  لوخد  نذا  یلعاف  چیه  يارب  تسا و  ضحمم  ضحم و  ندوب  مزال  رد  و  يدعتم »  » هن تسا  مزال »  » ظفل نیا 

تسا و نکمم  رـشب  نایب  نابز و  ناوت  زا  هن  نآ  زا  رتالاب  هک  يدیکات  دنک  یم  دیکأت  ادخ  ندوب  ضحم » تیلعف   » رب ظفل  نیا  اب  اردص 
.دوش یم  ادیپ  رهوجت  زا  رت  هدننک  دیکات  رتایوگ و  رتاسر و  يا  هژاو  تغل و  هن 

رهوجتم دنوادخ  دوجولا  هقیقح  زا  اه  نآ  دوخ  لب  هدرکن  قلخ  ار  ءایـشا  رهوج  ادخ  هدرکن ، داجیا  ار  ءایـشا  رهوج  ادـخ  دـیوگ : یم 
.دنا هدرک  رهوجت  دنا ، هدش 

.تسادخ دنمزاین  شتاذ  رهوجت  رد  هَّللا  يوس  ام  هیلا : هتاذ  رهوجت  یف  رقتفم   - 9

تیهام اردص  تسا و  تیهام  رهوج  اریز  تسین ؛ ییوطسرا  قطنم  حلطـصم  رهوج »  » شدارم هک  تسا  مولعم  هچ ؟ ینعی  تاذ  رهوجت 
.دناد یم  یش  نآ  تاذ  ار  یش  ره  دوجولا  هقیقح  وا  دناد  یمن  دوجوم  تاذ  دوجو و  تاذ  ار 

ات تساردـص  دارم  هک  دـیکات  نآ  زا  نّوکت »  » ظـفل ندروآ  اـب  هتبلا  هک  تسا  نآ  تاذ  نّوکت  یـش ، ره  تاذ  رهوـجت  زا  شدارم  سپ 
.دوش یم  هتساک  يا  هزادنا 

ینغ و تاذ  دراد : دوجو  تاذ »  » هنوگ ود  نیارباـنب  .تسا  هدرک  شنیزگ  ماـمت  تقد  اـب  ار  ظـفل  نیرتـهب  شدوخ  دارم  يارب  شدوـخ 
چیه اّما  تسا ؛ كرحتم  رقتفم  تاذ  هک  تسه  قرف  نیا  اهنت  رقتفم ، تاذ  هن  تسا و  هدـننک  داـجیا  لاـعف و  ینغ  تاذ  هن  رقتفم ، تاذ 

هدننک و رداص  هن  ردصم  هب  زاین  و  یشنُم ء »  » هن أشنم »  » هب زاین  نامه  تلع »  » زا دارم  هیلاعتم  تمکح  رد  ینعی  .دنتـسین  كرحم  مادک 
.طقف تسا  عبنم  هب  زاین 

نآ عفر  مهوت و  کی  مراهچ : هلأسم 

: دراد ترورض  ریز  همدقم  مراهچ  هلأسم  هب  دورو  زا  لبق 

: درک نایب  ریز  حرش  هب  ادخ  دروم  رد  ار  شیوخ  يداقتعا  لوصا  اردص 

: تسا مسق  ود  رب  دوجوم 
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.تسا بوجولا  بجاو  دوجو  نیا  ادخ -  دوجولا  هقیقح  فلا )

.درک بلس  دوجولا  بجاو  زا  ناوت  یمن  زین  ار  اهدوجوم  نیا  اهدوجولا -  هقیقح  ریاس  ب )

«. دوجولا هقیقح  تدحو   » هب داقتعا  هجیتن :

: دیوگ یم  هک  يا  هیرظن  تسا  هدرک  سیسأت  هیرظن  کی  ّدر  يارب  ار  مراهچ  هلأسم  وا 

: تسا مسق  ود  رب  دوجوم 

.تسا دوجولا  بجاو  دوجوم  نیا  تاذب -  مئاق  دوجو  فلا )

.دنتسه نینچ  تادوجوم  ریاس  تاذب -  مئاق  دوجو  هب  بستنم  ب )

ياه هیـصخش  بستنم و  ياهدوجو  تادوجوم  ریاس  هنکلا و  لوهجم  تسا  يا  هیـصخش  دوجو  تاذـب و  مئاق  دوجو  دـنوادخ  هجیتن :
.دنتسه هنکلا  مولعم  رثکتم و 

یم در  ار  میـسقت  عون  نیا  ساسا  وا  هک  نیا  هب  رظن  اّما  تسا ؛ هتفرگ  رارق  اردص  داقتنا  دروم  هک  تسا  نیملکتم  هیرظن  نیا  دـنا : هتفگ 
دوش و یم  هجوتم  زین  تسا ) ناشرواب  هشیدنا و  يانبم  میسقت  نیمه  هک  « ) دوجو تدحو   » هب نیدقتعم  زا  هورگ  نآ  هب  شداقتنا  دنک ،

.دنیارگب شدوخ  رظن  دروم  میسقت  هب  هک  دهاوخ  یم  زین  نانآ  زا  تقیقح  رد 

: دریگ یم  داریا  راهچ  هیرظن  نیا  رب  اردص 
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ادخ دـناوت  یمن  تسا و  ینهذ  ًافرـص  موهفم  کی  تیـصوصخ  تیهام و  زا  غراف  دوجو  دوش : یم  هتفرگ  داریا  نانیا  رب  هک  یتقو   - 1
.دشاب

.دشاب هتشاد  تینیع  دشاب و  دوجوم  دناوت  یم  دشاب  تاذب  مئاق  هک  دوجو  دنهد : یم  خساپ 

.دنزادرپ یم  نآ  خساپ  هب  دنهد و  یم  تیمها  هدوه  یب  داریا  نیا  هب  نانیا  دیوگ : یم  اردص 

تمکح ییوطسرا ، هفـسلف  يارب  لکـشم  نیرت  گرزب  دنناد  یم  ناگمه  هک  یلاح  رد  تسا  هنؤملا » لهـس   » قوف لاکـشا  يو  رظن  هب 
تدـحو  » هب هک  ناـنآ  يارب  هژیوب  .تسا  داریا  نیمه  یمالـسا  نیملکتم  یحالطـصا  مـالک  یتـح  فوصت و  قارـشا ، هفـسلف  هیلاـعتم ،

رد ار  ضحم » دوجو   » ندوب دوجوم  دنناوتب  دـنرذگب و  ّدـس  نیا  زا  رگا  هک  يروطب  .دـنراد  رواب  دوجولا » هقیقح  تدـحو   » ای دوجو »
.دنا هدرک  لح  ار  لکشم  نیرت  یساسا  دننک  تباث  نهذ  زا  جراخ 

هداد حیـضوت  شناهرب  یتسردان  دروآ و  یم  ناهرب  تسا  دوجوم  جراخ  رد  دوجولا » هقیقح  ضحم   » هک نیا  تابثا  يارب  اردص  دوخ 
.دش

تاذب مئاق  دوجو  نآ  ایآ  دنهد : خساپ  شـسرپ  نیا  هب  دوب  رتهب  هنؤملا  لهـس  ِعوضوم  نیا  هب  نتخادرپ  ياج  هب  نانیا  دـیوگ : یم   - 2
؟ - ؟ هن ای  تسا  تباث  رگید  ءایشا  يارب  نآ  ءاحنا  زا  یضعب  هک  تسا  قلطم  دوجو  نامه  تسا  دنوادخ  دییوگ  یم  هک 

دوجوم کی  .تسین  قلطم »  » تاذب مئاق  دوجو  نآ  سپ  هن ، دـییوگب  رگا  دـیا و  هتفریذـپ  ار  دوجو » تدـحو   » سپ یلب ، دـییوگب  رگا 
.تسا هّیصخش »  » ناتدوخ لوق  هب  دودحم و  دیقم ،

؛ دیمان هیـصخش  تاذب و  مئاق  ار  ادخ  درک و  میـسقت  تاذب » مئاق  ریغ   » و تاذب » مئاق   » هب ار  تادوجوم  دـیابن  هک  تسا  نیا  شدوصقم 
دنوادخ ندوب ،» هیصخش   » لاکـشا رب  هوالع  هجیتن  رد  دینک  بلـس  دنوادخ  زا  دیاب  ار  تاذب  مئاق  ریغ  تادوجوم  تروص  نیا  رد  اریز 

.دوش یم  بکرم 

هک دراد  رارصا  نآ  رب  تخس  هدروآ و  زین  هیشرع  رد  ررکم و  روط  هب  رافسا  رد  اردص  هک  تسا  یحورشم  لصفم و  ثحب  نامه  نیا 
.دش هداد  حیضوت  نآ  ندوب  شودخم  ناهرب و  یگنل 

؟ هنکلا مولعم  نآ  تاقتشم  دشاب و  هنکلا  لوهجم  دوجو  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا  قتشم  دوجو »  » زا دوجوم   - 4

ار دوجولا  هقیقح  دناد و  یم  دـحاو  کی و  ار  ءایـشا  همه  دوجولا  هقیقح  وا  اریز  تسین ؛ دراو  اردـص  هیرظن  انبم و  هب  لاکـشا  نیا  اّما 
نیع رد  تدـحو  هطبار  تسا  ندوب » دـحاو   » هطبار تسین  یقاقتـشا  هطبار  قلخ  اـب  ادـخ  هطبار  وا  هیرظن  رد  .دـناد  یم  هنکلا  لوـهجم 

«. وشن »
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ار دوجوم  زین  وا  اریز  تسا ؛ دراو  اردص  دوخ  رب  زین  یعون  هب  دـشاب  دراو  نیملکتم  رب  دراد  یتخانـش » نابز   » رـصنع هک  داریا  نیا  رگا 
.درک میسقت  مسق  ود  هب 

ینعی تاذ  دوـجو ،»  » ینعی أدـبم  زیچ : ود  رب  دراد -  لومـش  دراد -  تلـالد  قتــشم  تـسا و  قتــشم  لوـعفم و  مـسا  دوـجوم » : » ًـالوا
.دراد دوجو  هک  یصخش  ای  یش  ینعی  دوجوم  صخش .» »

.دراد دوجو  هک  یصخش  ای  یش ء  هن  تسا ، دوجو  تقیقح  دوجولا  هقیقح 

تسا و هنکلا  لوهجم  دوجولا  هقیقح  هنوگچ  .دنتـسه  نآ  عرف  رگید  ياـه  لاـمک  تسا و  لـصا  دوجولا  هقیقح  دومرف : اردـص  ًاـیناث :
هنکلا لوهجم  مه  هدحاو  هقیقح  کی  هنوگچ  دوجولا » هقیقح  تدـحو   » زادـنا مشچ  اب  هژیوب  دنتـسه ؟ هنکلا  مولعم  رگید  ياه  لامک 

.هنکلا مولعم  مه  دوش و  یم 

هتفگ یتقو  اریز  دسر ؛ یم  لقع » لیطعت   » هب نم  زا  شیب  تروص  نیا  رد  دنتسه ؟-  هنکلا  لوهجم  زین  رگید  ياه  لامک  دیامرفب : رگا 
لقع نونکا  تسا  لقع  لیطعت  نیا  دنیوگ  یم  دینکن ، دنوادخ  لماش  ار  ناتدوخ  دودحم  لقع  دـیوگ  یم  تیب  لها  هفـسلف  دوش  یم 

.دنناشک یم  زمرت  هب  تالامک  ریاس  هنک  تخانش  رد  مه  ادخ و  هنک  تخانش  رد  مه  ار 

مان هب  هک  هچنآ  هاوخ  هلزتعم و  مالک  هاوخ  هرعاشا ، مـالک  هاوخ   ) هدـش موسوم  یمالـسا » مـالک   » هب هک  يزیچ  زا  نم  اـه  نیا  همه  اـب 
هفسلف کی  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  متفگ  رتشیپ  .منک  یمن  عافد  هدش ) انب  ییوطـسرا  هفـسلف  قطنم و  ساسا  رب  هعیـش و  مالک 

ادج مالک  هک  سب  نیمه  روکذم  ياه  مالک  يارب  تسا و  ناش  مالک  نیع  ناش  هفسلف  دنرادن و  هفسلف  زا  ادج  مالک  مالک و  زا  ادج 
.هفسلف هن  دنتسه  مالک  .دنتسه  هفسلف  زا 
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هفسلف نیودت  ياج  هب  رگا  تسا  روط  نیمه  دنـسر و  یمن  ییاج  هب  دننک  هدنـسب  مالک  هب  دننکن و  نیودت  ار  ناش  هفـسلف  هک  یمدرم 
.دنریگب ماو  رگید  هفسلف  زا  دوخ 

: هیشرع باتک  مراهچ  هلأسم  کنیا 

( کلذ نع  مه  اشاح   ) نیهلأـتملا ضعب  قوذ  یلا  اهوبـسن  نیرخأـتملا  ضعب  هقیرط  دـیحوتلا  یلع  جـجحلا  فعـضاو  قرّطلا  نهوا  ّنا 
ناوتان اه و  هار  نیرت  تسس  هنکلا : لوهجم  ًایقیقح  ًایصخش  دوجولا  نوکو  ًاّماع  ًالماش  ًارما  قتـشملا  دوجوملا  موهفم  نوک  یلع  ینتبی 
بوسنم نیهلأتم  زا  یـضعب  قوذ  هب  هدیزگرب و  ار  نآ  نیرخأتم  زا  یخرب  هک  تسا  یناهرب  هار و  دـیحوت ، تابثا  يارب  اه  ناهرب  نیرت 

لماش ماع و  رما  ار  قتـشم  ِدوجوم  ِموهفم  هک  نیا  رب  تسا  ینتبم  شور  نیا  دنـشاب -  هتفگ  ینخـس  نینچ  نانآ  هک  اشاح  دـنا -  هدرک 
.دنا هدیمان  هنکلا  لوهجم  یقیقح  یصخش  ار  دوجو  دنا و  هتسناد 

باستنا نع  هرابع  هریغ  دوجوو  بجاولا ، هقیقح  وه  هتاذب  ًامئاق  ًارما  دوجوملا  قاقتـشا  أدـبم  وه  يذـلا  دوجولا  نوکی  نازوجی  اولاقو 
هک يدوجو  لاکـشا ) هب  خساپ  رد  : ) دـنیوگ یم  و  هیلا : بستنملا  اهریغ  نمو  هقیقحلا  کلت  نم  معا  دوجوملا  نوکیف  هیلا  ریغلا  کلذ 
زا تسا  ترابع  وا  ریغ  دوجو  تسا و  دوجولا  بجاو  هقیقح  نآ  دـشاب و  تاذ  هب  مئاق  رما  دـناوت  یم  تسا  تادوجوم  قاقتـشا  أدـبم 

.تسا تقیقح  هب  بستنم  هک  هقیقح  ریغ  نیا  رب  هقیقح و  نیا  رب  تسا  لماش  دوجوم  سپ  وا  هب  ریغ  نآ  باستنا 

نآ تاذـب و  مئاق  دوجو  تسا : رما  ود  زا  یکی  دوجوم  يانعم  و  هیلا : بستنم  وه  امو  هتاذـب  مئاـقلا  دوجولا  نم  نیرمـالا  دـحا  هاـنعمو 
.تسا تاذب  مئاق  دوجو  هب  بِستنم  هک  يزیچ 

.تسا ندوب » راثآ  أدبم   » میسقت نیا  رایعم  و  راثآلا : أدبم  نوکی  نا  کلذ  رایعمو 

: هیلع دوجوملا  قالطا  ّحصل  هتاذب  ًامئاق  ناک  ول  دوجولا  ّنا  وهو  ّهنؤملا  لهس  رما  یفاوغلاب  مث 

نیا نآ  و  تسا -  ضحم  ینهذ  موهفم  دوجو  لاکـشا : باوج  رد  دنا -  هداد  حیـضوت  ّدـح  زا  شیب  ار  هداس  بلطم  کی  نانیا  سپس 
.تفگ دوجوم  نآ  هب  ناوت  یم  دشاب  تاذب  مئاق  دوجو  رگا  هک 

.ار هلأسم  كالم  دنا  هتشاذگ  لمهم  و  رمالا : كالم  وه  ام  اولمهاو 

: تسا نیا  كالم  نآ  و  ما ال :؟ - ؟ هدارفا  وا  هئاحنا  ضعب  ءایشالل  تبثی  يذلا  قلطملا  دوجولا  ینعم  نیع  وه  له  یلاعت  هتاذ  ّنا  وهو 
؟ هن ای  دوش  یم  تباث  رگید  ءایشا  رب  نآ  دارفا  یضعب  ای  نآ  ياحنا  یـضعب  هک  تسا  قلطم  دوجو  يانعم  نیع  لاعتم  دنوادخ  تاذ  ایآ 

؟ -

.دنوش یم  وا  هب  بستنم  ًافرص  هدش و  تقیقح  دقاف  ءایـشا  ریاس  نکیل  دوش ؛ یم  دوجولا  هقیقح  ادخ  تاذ  هیرظن  نیا  قباطم  حیـضوت :
دحاو کی و  دوجولا  هقیقح  نیا  دنتـسه و  دوجولا  هقیقح  ياراد  ءایـشا  ریاس  مه  تسا و  دوجولا  هقیقح  ادخ  مه  اردص  شنیب  رد  اّما 
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.تسا

ءایـشا همه  دوجولا  هقیقح  هب  زین  امـش  سپ  تسا  ءایـشا  ریاس  رد  نآ  ياحنا  هک  تسا  ادخ  تاذ  نامه  دییوگب  رگا  دیوگ : یم  اردص 
هدرک راکنا  ار  ءایشا  دوجولا  هقیقح  تروص  نیا  رد  دنتـسه  وا  هب  بستنم  ًافرـص  اهنت و  ءایـشا  ریاس  دییوگب : رگا  دیا و  هدرک  فارتعا 

.تسا هطسفس  نیا  دیا و 

نهذ زا  جراخ  رد  دناوت  یم  ضحم  دوجو  هک  نیا  هب  نتخادرپ  هن  تسا ؛ نیمه  دـینک  نشور  دـیاب  هک  يا  هتکن  نیرتمهم  دـیوگ : یم 
.هن ای  دشاب  دوجوم 

يردـصملا یعازتنالا  رمـالا  ّـالا  ینعم  تادوجوملل  لـماشلا  قلطملا  دوجولل  سیل  ّهنا  معز  ثیح  مهیلع  دودـسم  باـبلا  اذـه  ّنا  یلع 
یش ء: اهقباطی  یتلا ال  هینهذلا  تالوقعملا  نم  دودعملا 
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دوجو دـننک  یم  نامگ  نوچ  تسا  هتـسب  ناش  يارب  ثحب  نیا  هار  هک  ارچ  دـننک  ثحب  مهم  هتکن  نیا  رد  دـنناوت  یمن  نانیا  یهگناو 
يانعم تسین  دوش ) یم  هدرمـش  هیوناث  تالوقعم  زا  هک   ) ینهذ يردصم  یعازتنا  رما  زا  ریغ  ییانعم  تسا  تادوجوم  لماش  هک  قلطم 

.درادن یجراخ  قباطم  هک  يا  ینهذ 

دنادب یجراخ  دوجوم  ار  نآ  دناوت  یم  یتقو  طقف  دناد و  یم  ینهذ  ًافرص  موهفم  کی  ار  دوجو  هک  یسک  دیوگ  یم  اردص  حیضوت :
دقاف سپ  دنتسین  تاذب  مئاق  ءایشا  نآ  اریز  دناد ؛ یم  یجراخ  دوجو  دقاف  ار  رگید  ءایـشا  ًاساسا  یـصخش  نینچ  .دشاب  تاذب  مئاق  هک 

.دنتسه دوجولا  هقیقح 

ام لب  تسین  هار  ندوب  هتسب  نیا  دیوگب : دناوت  یم  لباقم  فرط  هک  ارچ  تسا ؛ بولطمب » هرداصم   » قادصم اردص  شیامرف  نیا  یلو 
يدوجو نآ  لام  اهنت  دوجولا  هقیقح  مییوگ  یم  ام  ام ، یگدنامرد  هن  تسا ؛ ام  لالدتـسا  انبم و  نیا  میدـنب و  یم  ار  هار  نیا  نامدوخ 

.دنتسه تاذب  مئاق  دوجو  نآ  زا  يرهاظم  اه و  هولج  لب  دنتسین  دوجو  تقیقح ، رد  ءایشا  ریاس  دشاب  تاذب  مئاق  هک  تسا 

ینعم قتشملا  نوکی  فیکو  قاقتـشالا  أدبم  َموهفم  ُدعب  مهفی  ملو  ًاقتـشم  ًاظفل  یفرعلا  وا  يوغللا  لجرلا  عضو  فیک  يرعـش  تیل  مث 
: ًاضیا هلوهجم  لوهجملا  یلا  هبسنلاو  هیلا  هبسنلا  امهیناث  هنکلا و  هلوهجملا  تاذلا  کلت  امه  دحا  نیرما  نیب  ًاددرم  هأدبمو  ًادحاو 

؟ دـمهفب ار  نآ  أدـبم  يانعم  هک  نیا  نودـب  هدرک  عضو  ار  قتـشم  هنوگچ  یفرع  ای  يوغل  صخـش  هک  متـسناد  یم  شاک  يا  یهگناو 
رد نآ ؟ هب  باستنا  نیا  هنکلا و  لوهجم  تاذ  نآ  نیب  دشاب  ددرم  لاح  نیع  رد  دـشاب  هتـشاد  دـحاو  يانعم  دـناوت  یم  قتـشم  هنوگچ 

.دشاب دیاب  لوهجم  ًارهق )  ) لوهجم هب  باستنا  دوخ  هک  یلاح 

: دقن

.دش هتفگ  هلأسم  نیا  همدقم  رد  هک  تسا  دراو  زین  اردص  دوخ  هب  يا  هنوگ  هب  اهداریا  نیمه   - 1

تدـحو  » ّدر ماقم  رد  مراـهچ )  ) هلأـسم نیا  رد  وا  هک  دوش  یم  نشور  دـش  هداد  حیـضوت  همجرت و  هک  اردـص  ناـیب  حورـشم  زا   - 2
هدرک در  ار  نیملکتم  هیرظن  ینابم و  هیـشرع )  ) شیپ هلأسم  هس  رد  نینچمه  رافـسا و  رد  وا  .درادن  نیملکتم  اب  يراک  تسا و  دوجو »

« دوجولا هقیقح  تدحو   » هب ار  تدحو  لها  همه  دزادرپ و  یم  تسین  شدوخ  رظن  دروم  هک  »ي  تدـحو  » ّدر هب  اهنت  اج  نیا  رد  تسا 
.دنک یم  توعد 

: دنا هدش  هابتشا  راچد  تسا  نیملکتم  هیرظن  ّدر  ماقم  رد  اردص  دنا  هدرک  نامگ  هک  نانآ 

تدحو اب  ار  دوجولا  هقیقح  تدـحو  دـنا و  هدرکن  هجوت  فورعم ، دوجو » تدـحو   » اب اردـص  رظن  دروم  تدـحو »  » توافت هب  فلا :
.دنا هتسناد  یکی  دوجو 

.دوش ریگرد  تدحو  لها  اب  زین  اردص  هک  درادن  دوجو  ناکما  نیا  يارب  ییاج  ناش  هاگآدوخان  رد  ای  دننک  یمن  رواب  نانآ  ب :
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ناـسک و  ضعب »  » اـب لـب  دـنک  یمن  ّدر  ار  تدـحو  لـها  دارفا  همه  نآ  هیرظن  اـیوگ  هک  تسا  يروط  هلأـسم  نیا  رد  اردـص  نحل  ج :
نیا رد  وا  تسا  نیا  هقیقح  اّما  .دـنک  یفرعم  شدوخ  هیرظن  فلاخم  ار  تدـحو  لها  ناـگرزب  دـهاوخ  یمن  وا  .تسا  ریگرد  دودـعم 
رواب ار  وا  دوجولا  هقیقح  تدحو  نیمه  تدحو  لها  تیرثکا  هک  دنک  ءاقلا  هدنناوخ  نهذ  هب  ات  دنک  یم  دروخرب  هنادـنر  زاب  ترابع 

.دنراد

.دریگ یم  داریا  دوجو » تدحو   » رب يو  هک  تسا  نآ  رگناشن  هلمج  هب  هلمج  اردص  ترابع  د :

ار رگید  ءایشا  دنرادن و  قوذ  اب  يراک  نیملکتم  اریز  تسا ؛ عوضوم  نیا  رب  لیلد  نیرتگرزب  باستنا »  » ًافرـص ریبعت  زین  و  قوذ »  » ظفل
.دنتسه دقتعم  دوجوم  ترثک  هب  لب  دنناد  یمن  باستنا »  » ًافرص

یهاگ تاذ ، نآ  هیاس  یهاگ  ار  رگید  ءایـشا  اه  یتدـحو  نکیل  دـنناد ؛ یم  تاذـب  مئاق  ار  ادـخ  نیملکتم  مه  اـه و  یتدـحو  مه  ه :-
.دوجولا هقیقح  ياراد  هن  دنناد ؛ یم  نآ  رهظم  یهاگ  نآ و  هولج 

ناش و شور  کبـس و  مه  ناش و  ینابم  مه  دـنک  یم  در  ار  اه  نآ  شنیب  ساـسا  وا  دریگ  یمن  داریا  ود  یکی  نیملکتم  رب  اردـص  و :
.دیآ رس  هب  لاکشا  کی  نیا  اب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  نیملکتم  اب  وا  هلصاف  .ار و  ناش  لالدتسا  مه 
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رد دوجولا  هقیقح  تدحو  حیرـشت  هب  ون  زا  دوجو  تدحو  ّدر  زا  سپ  هک  تسا  اردـص  نخـس  همادا  عوضوم  نیا  رب  رگید  مهم  لیلد 
: دزادرپ یم  نآ  اب  هلباقم 

لب اهددعت : بسحب  ددعتم  ءایشالا  یف  ققحم  رمال  ناونع  قلطملا ، دوجوملا  قاقتشالا ، أدبم  وه  يذلا  ماعلا  موهفملا  اذه  ّنا  ّقحلا  لب 
تسا ققحم  یجراخ )  ) ءایشا رد  هک  يرما  رب  تسا  یناونع  تسا  قلطم  دوجوم  قاقتشا و  أدبم  هک  ماع  موهفم  نیا  هک  تسا  نیا  قح 

.ءایشا نآ  ددعت  بسح  هب  تسا  ددعتم  و 

نیع رد  ترثک  ترثـک و  نیع  رد  تدـحو   » قادـصم هک  دراد  رواـب  ار  یتدـحو  وا  تسین  هحماـسم  یخوش و  لـها  اردـص  حیـضوت :
هب دوجو  تدحو  اجک و  نیا  تسا  دحاو  کی و  لاح  نیع  رد  نکیل  تسا ؛ ددعتم  ءایشا  ددعت  بسحب  دوجولا  هقیقح.تسا  تدحو »

؟ - ؟ اجک ءایشا  زا  دوجو  تقیقح  یفن  يانعم 

تیمدقا و تیدشا و  اب  تسا و  کیکـشت  هب  لوقم  قلطم » دوجوم  أدبم   » نآ امهیلباقمو : هیمدقالاو  هیّدشالاب  اهیلع  کیکـشتلاب  لوقم 
.دنک یم  قدص  تیمدقا ) ریغ  تیدشا و  ریغ   ) ود نیا  لباقم 

ءازاب ام  نهذ  زا  جراخ  رد  کیکشت  تسا و  روصت  لباق  نهذ  ملاع  رد  اهنت  کیکـشت  هک  دیدرگ  نایب  کیکـشت »  » ثحبم رد  رکذت :
.تیهام دوجو و  کیکفت  دننام  تسرد  .درادن 

ریغ یـش ء  هبوشی  ـالو  دوجولا  هقیقح  ضحم  وه  يذـلا  قحلا  دوجولا  وه  اهّدـشاو  تادوجوملا ) لدـب : هخـسن   ) تادوـجولا لـمکاو 
تسا و دوجولا » هقیقح  ضحم   » نآ هک  تسا  دـنوادخ  دوجو  ناشدـشا  و  کیکـشت ) هلـسلس  نیا  رد   ) تادوجوم لـمکا  و  دوـجولا :

.درادن يا  هزیمآ 

ضحم دـنوادخ  هک  تسا  نیا  قرف  اـهنت  دنتـسه و  دوجولا  هقیقح  ياراد  ءایـشا  ریاـس  ادـخ و  زا  معا  تادوجوم  همه  ینعی  حیـضوت :
ای ّلظ  ار  ءایـشا  ریاس  دـنناد و  یم  ادـخ  راصحنا  رد  ار  دوجولا  هقیقح  دوجو و  هک  تدـحو  لـها  همه  نآ  سپ  .تسا  دوجولا  هقیقح 

.یمور يالم  یبرع و  نیدلا  یحم  یّتح  دنشاب  تدحو  لها  ناگرزب  زا  هچرگ  دنهابتشا  رد  دنناد  یم  رهظم  هولج و 

.دوش ظاحل  شسفن  بسحب  رگا  تساهنآ  حضوا  تادوجو و  رهظا  دنوادخ  هسفن : بسحب  اهحضواو  تادوجولا  رهظا  وهو 

: حیضوت

!؟ دوجولا هقیقح  ضحم  زا  رت  حضاو  زیچ  هچ   - 1

هـسیاقم اردـص  روظنم  اّما  دـنناد ؛ یم  هنکلا  لوهجم  ار  دوجو  يراوزبس  یجاـح  شثراو  اردـص و  هلمج  نآ  زا  نایئوطـسرا  همه   - 2
.تساهنآ نیرت  مولعم  ادخ  دوجو  اهدوجو  نایم  رد  اّما  تسا ؛ هنکلا  لوهجم  دوجو  تسا  تسرد  دیوگ : یم  تسا  دوجو  اب  دوجو 
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شروهظ طرف  لـیلد  هب  نکیل  راـصبالاو : لوقعلا  نع  ًاـبجتحم  راـص  ناـهذالاو  كرادـملا  یلع  هئـالیتساو  هرهقو  هروـهظ  طرفل  نکل 
.اه هدید  لوقع و  زا  تسا  هتشگ  بجتحم  اه  نهذ  اه و  كرد  رب  شیالیتسا  هطلسو و 

دوجولا هقیقح  ضحم  وا  هک  دـیتفایرد  هنوگچ  دـسر  یمن  وا  تاذ  هب  لقع  تسد  تسا و  بجتحم  اه  لـقع  زا  دـنوادخ  رگا  اـتفگش 
هب اردـص  رگا  هک  رگید  شـسرپ  اه  هد  و  تسا ؟!؟ دوجوم  زین  جراـخ  رد  ندوب  ینهذ  موهفم  نیع  رد  شدوجولا  هقیقح  و  تسا !؟!- 

.داتفا یمن  رود  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف  زا  زگره  درک  یم  لمع  دوخ  هتفگ  نیا 

؟ تسا هدیسرن  نآ  هب  اردص  لقع  تسد  هک  هدنام  یقاب  ادخ  تاذ  ياجک  حالطصاب 

!؟! تسا هدرکن  ار  تدعاسم  نیا  شلقعت  هک  دراذگب  زین  باقشب  رد  ولآدرز  دننام  ار  دوجولا  بجاو  هتساوخ  یم  يو  رگم 

( مالسلا مهیلع   ) تیب لها  هفسلف  لوصا  قطنم و  لوصا 
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لوصا

هب ار  تاریرقت  نیا  حالـصا -  يدراوم  رد  و  اه -  سیون  یپ  بیترت و  میظنت و  یمارگ  يرگ  شهوژپ  هک  مدروآ  رتفد  نیا  همدقم  رد 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفسلف  لوصا  زا  دادعت  نآ  هدومرف و  يرگید  فطل  ناشیا  ترـضح  .تسا  هداد  ماجنا  هتفرگ و  هدهع 

هدرک و جارختسا  نتم  ترابع  نامه  اب  تسا  هدمآ  هدش ، یمالـسا  ییوطـسرا  هفـسلف  لوصا  لباقم  رد  رتفد  نیا  ياج  ياج  رد  هک  ار 
.تسا هدرک  میظنت  فیدر ، تشه  تسیب و  رد 

یـسانش هعماـج   » باـتک رد  هـچنآ  رگا  هژیو  هـب  دـشابن  یمک  زیچ  هفـسلف ، کـی  یفرعم  يارب  لـصا ، تـشه  تـسیب و  مـنک  یم  رکف 
ناهج و نییبت   » باتک رد  هک  یلوصا  زا  یخرب  ما و  هدروآ  نهذ » نیع و   » هلأسم رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شنیب  دروم  رد  تخانش »

طوبرم لوصا  زا  ریغ   ) هک درک  اّعدا  ناوت  یم  دنوش ، هدوزفا  لصا  تشه  تسیب و  نیا  هب  دنا ، هدشن  رکذ  رتفد  نیا  رد  هدمآ و  ناسنا »
.تسا هدش  یفرعم  ًالماک  هفسلف  نیا  ینابم  مداد ) حیضوت  همدقم  رد  هک  یعامتجا  ياهربج  رایتخا و  ربج و  هب 

: زا دنترابع  روکذم  لوصا 

.؟ - ؟ نیع تلاصا  ای  نهذ  تلاصا   - 1

کی ینعی  نیرمالا .» نیب  ٌرما  لب   » نیع تلاصا  هب  هن  تسا و  لئاق  نهذ  تلاصا  هب  هن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  ثحبم ، نیا  رد 
رد دنتسه و  هبناج  ود  یطاعت  نیا  لوصحم  یعامتجا  ياه  هدیدپ  تسا و  رارقرب  نیع  نهذ و  نایم  کیتکلاید  دتس و  داد و  یطاعت و 

.دنتسه یعیبط  لب  دنتسین  یعونصم  ياه  هدیدپ  ناش ) هینب  لصا و  رد   ) یعامتجا ياه  هدیدپ  هجیتن 

: نهذ نیع و  قباطت   - 2

هلاـصا هن  هجیتـن  رد  نیع  زا  نهذ  قـلطم  يوریپ  هب  هن  دراد  هدـیقع  نهذ  زا  نیع  قـلطم  يوریپ  هب  هن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بـتکم 
هک تخانـش » یـسانش  هعماج   » باتک رد  هلأسم  نیا  تسا  نیرمالا » نیب  رما   » تسا حیحـص  هچ  نآ  لب  ینهذـلا  هلاصا  هن  تسا  ینیعلا 

.تسا هدش  هداد  حیضوت  تسا  هلأسم  نیمه  شعوضوم 

یئوطسرا قطنم  و   [ تسین ییوطسرا  قطنم  شقطنم  نیاربانب  دنک  یمن  یحارج  ادج و  نهذ  زا  ار  نیع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف 
]. تسا هدش  ذخا  نآ  رد  مهم -  يرصنع  هّتبلا  يرصنع -  ناونعب 

: مالسلا مهیلع  تیب  لها  هاگدید  زا  ناسنا  فیرعت   - 3

ناویح هک  تسا  ییاهزاهج  اه و  مادـنا  نامه  ياراد  یمـسج  رظن  زا  ناـسنا  هک  تسا  تسرد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نییبت  قباـطم 
هن ناسنا  شیادـیپ  حور و  هس  ياراد  ناسنا  حور و  ود  ياراد  ناویح  تسا ، حور  کی  ياراد  هایگ  .تسین  ناویح  ناـسنا  نکیل  دراد ؛

یـساسا ياه  توافت  قوف  رواب  ود  اـب  هک  تسا  موس  يا  هنوگ  لـب  قلطم ، مسیمروفـسنارت  ساـسا  رب  هن  تسا و  مسیـسکیف  ساـسا  رب 
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.دراد

.یسانش ناسنا  شخب  ناسنا » ناهج و  نییبت   » هب دینک  عوجر 

: دنوادخ تافص   - 4

تافص رد  دیابن  دناوت و  یمن  لقع  نیاربانب  تسا  دنوادخ  تاذ  نیع  دنوادخ  تافص  هک  دراد  هدیقع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.دنک رداص  هیضق  مکح و  ای  دنیشنب  لیلحت [  [ يرواد هب  زین  ادخ 

دنوادخ هب  زگره  تیب  لها  ناسل  نآرق و  رد  تسا و  لقع  قلاخ  لب  تسین  لقاع  دنوادخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هاگدید  زا 
.تسین مه  لوقعم »  » دنوادخ تاذ  هجیتن  رد  هدشن و  هتفگ  لقاع 

تانئاک تینیع  رد  هک  تسا  لولعم » تلع و   » نوناق قلاخ  دـجوم و  لب  تسین  مه  لـلعلا » هّلع  ، » تسین هلع »  » دـنوادخ مه  روط  نیمه 
.تسا نایرج  رد 
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؟ درک قلخ  زیچ  هچ  زا  ار  هیلوا  دوجوم  نآ  دنوادخ   - 5

ساـسا هک  دراد  یم  مـالعا  درک »؟ قلخ  زیچ  هچ  زا  ار  هیلوا  دوجوم  نآ  دـنوادخ   » گرزب لاوـس  خـساپ  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
دنوادـخ .تسا  هدرک  داجیا »  » لب تسا  هدرکن  قلخ  ار  هیلوا  دوجوم  نآ  دـنوادخ  ًاساسا  .تسا  عوضوم  يافتنا  هب  هبلاس  طلغ و  لاوس 

.تسا هدرک  داجیا  ار  رگید  ياهدوجوم  هک  تسا  يدوجوم  وا  تسا  هدرک  داجیا  ار  رگید  ياهدوجو  هک  تسا  يدوجو 

: ادخ ندوب  بَجوم  میدق و  تدارجم   - 6

.ء یش  هعم  کی  ملو  هَّللا  ناک   - 1

هن .تشادـن  دوجو  وا  هارمه  يزیچ  چـیه  یلب  يزیچ ، چـیه  یلو  دوب  ادـخ  دـیوگ : یم  یفن » قایـس  رد  هرکن   » ترابع اـب  ثیدـح  نیا 
.يدرجم ریغ  هن  يدرجم 

.ضحم رگاشامت  هن  ضحم ،» لعف   » هن تسا  ...و  ءاشیام » لاعف  «، » راتخم «، » دیرم  » دنوادخ  - 2

.تسا دِجوم »  » تسین ردصم »  » دنوادخ  - 3

.تسا هتخادنا  هار  هب  ار  قلخ »  » نایرج لولعم ، هلع و  رتسب  رد  سپس  هدرک  داجیا  لوا   - 4

.تسا ندرک  قلخ  داجیا و  شنیزگ ، هدارا ، رایتخا ، ماقم  رد  هشیمه   - 5

یف وه  موی  لک   » دـنک یم  فرـصت  لـخد و  زین  نآ  رد  هدرکن  اـهر  دوخ  رـس  هب  هتخادـنا  هار  هب  هک  ار  لولعم  هلع و  نوناـق  یتح   - 6
«. یتما سوجم  هیردقلا   » و نأش »

هک لبق »  » ظفل هب  تسا  طلغ  تلاوس  دیوگ  یم  تخادرپ » یم  يراک  هچ  هب  تانئاک  شنیرفآ  زا  لبق  دنوادخ   » لاوس هب  خساپ  رد   - 7
موهفم و لبق و  تسا  ادـخ  قولخم  تسا  هدـیدپ  نامز  دوخ  تسا  نامز  ياه  هلوقم  زا  لبق »  » نک هجوت  يدربراک  هب  شـسرپ  نیا  رد 

لوغـشم يراک  هچ  هب  لبق  زا  لبق  دنوادخ   » ییوگ یم  وت  تقیقح  رد  دنتـسه  ادخ  قولخم  دنا و  هدیدپ  دراد ، ظفل  نیا  هک  یقادـصم 
اریز درادن ؛ یباوج  ضقانت  تسا و  ضقانت  قادـصم  لاوس  ساسا  تخادرپ » یم  يراک  هچ  هب  دوبن  نامز  هک  ینامز  دـنوادخ   » ای دوب »

.تسا لاحم » ضرف   » ًافرص طلغ و 

دوب و دـهاوخ  ضقانت  قادـصم  طلغ و  دـنک  نایب  يریبعت  ره  اب  ار  نآ  هک  تسه  ناسنا  نهذ  رد  يزیچ  اـج  نیا  رد  درک  ناـعذا  دـیاب 
.دینش دهاوخن  زین  ار  نآ  خساپ  زگره  نیاربانب  دروآرد  ظافلا  بلاق  رد  ار  ینهذ  هتکن  نیا  تسناوت  دهاوخن  زگره 

: دنوادخ تاذ  لقعت   - 7
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.درادن ار  دودحمان  قلاخ و  كرد  ناوت  تسا و  دودحم  ادخ و  قولخم  لقع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هاگدید  زا 

.راصبالا نع  بجتحا  امک  لوقعلا  نع  بجتحا  مالسلا : هیلع  نیسحلا  لاق 

: حور هلأسم   - 8

زین شیاقب  هک  تسا  فیطل  مسج  حور  تسا ، ناـکم -  ناـمز و  لومـشم  فیطل - » مسج   » حور مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  بتکم  رد 
زا غراف  دـنوادخ  زا  ریغ  يزیچ  چـیه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  شنیب  رد  .تسا  تفاطل  تطاسب و  رد  لاـمک  جرادـم  ریـس  رد  هراومه 

.تسین ناکم  نامز و 

: درف هعماج و   - 9

درفلا هلاصا  هن  دیوگ : یم  تسا و  لئاق  هعماج  تیصخش  هب  مه  دهن و  یم  جرا  درف  تیـصخش  هب  مه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم 
.نیرمالا نیب  رما  لب  هعماجلا  هلاصا  هن  و 

: ناسنا ادخ و  هدارا   - 10

هدارا قولخم  زین  ناـسنا  راـیتخا  هدارا و  تسوا ؛» لـعف  نیع  ادـخ  هدارا   » هک دراد  یم  مـالعا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هفـسلف 
وا هب  دنوادخ  هک  يا  هدارا  اب  درف  کی  هک  یتقو  دشاب و  هدارا  ياراد  شلاعفا  رد  ناسنا  هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  .تسا  دنوادخ 

.دهد یمن  ماجنا  دوخ  مات  ضحم و  هدارا  و  ضیوفت »  » اب دنک  یم  باختنا  ار  لمع  کی  هداد 
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.تسا هتفرگ  دنوادخ  زا  ار  شباختنا  ناوت و  هدارا و  ناسنا  ًالوا  سپ 

قادـصم ات  تسین  یفـسلف ) لالقتـسا   ) لالقتـسالاب دوخرـس و  ًالماک  قلطم و  روط  هب  مه  زاب  دـنک  یم  باختنا  هدارا و  هک  یتقو  ًایناث 
.نیرمالا نیب  رما  لب  دوش  ضیوفت 

.دنوش یم  تازاجم  زین  نیرمالا  نیب  رما  ساسا  رب  دنهد و  یم  ماجنا  نیرمالا  نیب  رما  ساسا  رب  ار  ناشدوخ  لامعا  دارفا 

یعیـش و هشیدنا  صخـشم  یگژیو  کی  تسا  هعیـش  هزاوآرپ  يادـن  هک  نیا  رب  هوالع  نیرمالا » نیب  ٌرما  لب  ضیوفت  الو  ربج  ال   » لصا
.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف  قطنم و  مهم  ياه  هیاپ  زا  یکی 

: تیب لها  هفسلف  مالک و   - 11

نآرق هب  دهعت  نودب  نآرق  دوش  یم  رگم  تسا  یکی  نانآ  مالک  هفسلف و  لب  دنرادن  مه  زا  يادج  هفسلف  کی  مالک و  کی  تیب  لها 
تیب و لها  هفسلف  نامه  تیب  لها  مالک  .دنزب  فرح  شدوخ  هب  دهعت  نودب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تسا  نکمم  رگم  دیوگب  نخس 

شمالک نیع  .درادن  یقرف  یمالسا  مالک  اب  یمالسا  هفسلف  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مالک  نامه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.تسه شا  هفسلف  نطب  رد 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  هفسلف  دیحوت و   - 12

یم .تسین  مه  ینهذ  موهفم  دوجولا و  فرـص  لاح  نیع  رد  درادن  يا  هزیمآ  چیه  ادـخ  دـیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
كرد زگره  ار  تیعقاو  تقیقح و  نیا  دیوگ : یم  تسا ؟-  دوجوم  لب  تسین  دوجولا  فرـص  مه  درادن و  هزیمآ  مه  هنوگچ  یـسرپ 

زا دیابن  دزادرپب و  لیلحت  هب  تاقولخم  ملاع  رد  هک  تسا  انب  تسا و  قولخم  لقع  اریز  تسا ؛ زجاع  كرد  نیا  زا  لقع  درک  یهاوخن 
.دوش جراخ  دوخ  ورملق 

.تسین مه  بوشم  لاح  نیع  رد  تسا و  دوجوم  دنوادخ 

؟ بوشم ریغ  مه  دشاب و  دوجوم  مه  تسا  نکمم  هنوگچ  لاوس :

زا یـسومان  تسا ، تعیبط  نیناوق  زا  نوناق  کی  دوش ، یم  ینهذ  دوجو  اهنت  ًافرـص و  ای  تسا و  بوشم  اـی  يزیچ  ره  هک  نیا  باوج :
.؟ هارجا وه  ام  هیلع  يرجی  فیک  .دوش  یمن  تانئاک  يادخ  لماش  سومان  نیا  نوناق و  نیا  تسا  تانئاک  سیماون 

قولخم لب  تسین  ادخ  نآ  یشاب  هتشاد  دنوادخ  زا  هک  يروصت  ره  ینک ، روصت  ادخ  هرابرد  هچ  ره  تسین  روصت  لباق  دنوادخ  تاذ 
.تسا یلاع  بانج  نهذ 

: دنوادخ تیوه   - 13
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هب ینعم و  ره  هب  نکیل  تیوه ؛ روط  نیمه  دوش و  یم  یفن  بلـس و  دـنوادخ  زا  موهفم  ینعم و  ره  هب  تیهاـم  هک  تسا  نیا  تقیقح 
یم موهفم  ام  نهذ  رد  هن  دـیآ و  یم  ام  روصت  هب  هن  هک  یتیوه  دراد  تیوه  دـنوادخ  هنرگو  مینک ، روصت  اه  ناسنا  ام  هک  موهفم  ره 

.دوش

.تسا هدمآ  ثیدح  نآرق و  رد  هک  وه »  » اهدصو دحا  هَّللا  وه  لق 

نهذ و روصت  لباق  هک  تسا  ییاه  تیوه  زا  ریغ  تیوه  نیا  اریز  درک ؛ دـنهاوخن  كرد  ار  تیوه  نیا  زگره  لقاع  ياـه  ناـسنا  اـّما 
.دشاب اه  ناسنا  نهذ  مهف  لباق 

اه تیوه  زا  ریغ  تسا  یتیوه  هک  مناد  یم  ردـق  نیا  مناد  یمن  تسیچ ؟ تیوه  نیا  تقیقح  تسین و  دودـحم  اـما  دراد  تیوه  ادـخ 
«. تایوهلاک هیوه ال  هل   » و ءایشالاک » یش ء ال  »

: یسانش ادخ  قشع و   - 14

تسا و نآ  زا  رتدودـحم  لقع و  زا  رت  ناوتان  تسادـخ و  قولخم  زین  قشع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفـسلف  بتکم و  قباـطم 
.دسانشب دناوت  یمن  زگره  ار  تاموهوم  قیاقح و  زرم  دح و  درادن  ینیعم  بوچ  راهچ  نوچ 
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: دنوادخ ملع   - 15

وا لقعت ، لباق  شتاذ  هن  لقاع و  هن  تسا و  لقع  هن  دـنوادخ  تسادـخ و  قولخم  لقع  دـنیامرف : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و 
.تسا هدشن  هدناوخ  لقاع »  » دنوادخ ثیدح  نآرق و  زا  ییاج  چیه  رد  تسا  لقعت  قلاخ  اه و  لقع  قلاخ  لقع ، قلاخ 

.تسا هدیرفآ  ار  لقعت  لقاع و  لقع و  هک  یملاع  .لقعت  هلیسو  هب  هن  تسا  ملاع  لقع ، هلیسوب  هن  تسا  ملاع  دنوادخ 

: تایعقاو زا  ثحب  هویش   - 16

نینچ اریز  دراد -  تیوه  تیهاـم و  زا  غراـف  دوجو  اـب  يراـک  هن  تاـیعقاو  زا  ثحب  ماـگنه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هفـسلف 
زا غراف  تیهام  اریز  دراد ؛ دوجو ، زا  غراف  تیوه  تیهام و  اب  يراـک  هن  و  دـناد -  یم  نهذ  قولخم  ینهذ و  موهفم  اـهنت  ار  يدوجو 

.دنشاب یمن  ینهذ ، عازتنا  کی  زا  ریغ  زین  دوجو 

: دنوادخ رب  یش  قالطا   - 17

.دوش یمن  ءایشا  نیناوق  لومشم  نکیل  ًاضحم ) دوجولا  هقیقح  هن   ) تسا یش  ادخ  دیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفـسلف 
.ءایشالاک یش ٌء ال 

: دنوادخ ضخشت   - 18

.تاصخشتلاک صخشت ال  هل  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف 

: لامک تفص  دنوادخ و   - 19

داجیا لماک و  شدوخ  تسا  یش  لک  هب  هدنهد  لامک  لب  تسین  یش  لک  لامک  دنوادخ  دیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.تسا تاقولخم  يارب  لامک  قلاخ  لامک و  هدننک 

.تسا لعف  هوق و  قلاخ  لب  لعف  هن  تسا و  هوق  هن  دنوادخ 

: ادخ تاذ  تابثا  تخانش و   - 20

لیلحت ادخ و  تاذ  نافرع  يارب  اّما  تسا ؛ ناهرب  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  تاقولخم  دوجو  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.دنوادخ تاذ  زا  هن  تاقولخم و  زا  هن  درادن  دوجو  یناهرب  چیه  ادخ  تاذ 

: دوجولا هقیقح   - 21
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.تسا ءایشا  دوجولا  هقیقح  قلاخ  دجوم و  لب  تسین  ءایشا  دوجولا  هقیقح  دنوادخ  دیوگ : یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف 

: لوقعم لقاع و  داحتا  - 22

یـضایر ضقانت  نآ  همزال  دـنهد و  یم  هیارا  نایئوطـسرا  هک  یبلاق  رد  الوا  ار  لوقعم  لقاع و  داحتا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هفـسلف 
.دریذپ یمن  تسا ، تدحو » نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدحو  »

 - دـهد یمن  لومـش  دـنوادخ  رب  ار  نوناق  نیا  دـناد و  یم  تقلخ  نیناوق  زا  یکی  ار  نهذ -  نیع و  سامت  هطقن  ای  داحتا -  نیا  ًاـیناث :
.هارجا وه  ام  هیلع  يرجی  فیک 

: ندوب ّمات  تفص  دنوادخ و  - 23

.تسا هیعقاولا » هقیقحلا و  مات   » لب تسین  هقیقحلا  مات  دنوادخ  ًالوا  مالسلا -  مهیلع  تیب  لها  شنیب  رد 

.تسا تیمامت » مامت و  ره  قلاخ  دجوم و   » لب تسین  مات »  » ییانعم اب  یتهج و  زا  دنوادخ  ًایناث :

زا یتفص  هن  دناد  یم  دنوادخ  قولخم  ار  یفیاضت  ینعم  هب  تیمامت  لامک و  یتح  فیاضت و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هفـسلف 
رکذ ییوطـسرا  هفـسلف  ای  هیلاعتم  تمکح  رد  هک  يا  ینعم  هب  هن  نکیل  تسا ؛ لماک  مات و  ًاعقاو  ًاموهفم و  دـنوادخ  .دـنوادخ  تافص 

.دوش یم 
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: تیلعف هوق و  - 24

.دناد یم  تیلعف  هوق و  قلاخ  دِجوم و  ار  ادخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفسلف 

.یش ره  شنیرفآ  تانئاک و  قلخ  تادوجوم و  داجیا  رب  تسا  يوق  دنوادخ  دیوگ : یم  و 

زا ًامیاد  دوش  یمن  مامت  شا  هوق  زگره  هک  يا  هوق  غارچ  دننام  هک  دناد  یمن  يوق  هنوگ  نیدب  ار  ادخ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
زا هک  تسا  فعـض  نیا  تسین  توق  نیا  .دـنک  یمن  جرخ  شدوخ  دوجو  زا  يزیچ  دـنوادخ  .دنـسرب  تیلعف  هب  تاـقولخم  شدوجو 

.دنک جرخ  شدوجو 

.تسا دنوادخ  قولخم  دوخ  نایرج  نیا  تسین و  روصتم  تیلعف  توق و  نایرج  دنوادخ  تاذ  رد  زین  و 

: تاقولخم تالامک  دنوادخ و  - 25

ار تاقولخم  تاریخ  تالامک و  دنک  یم  بلـس  ادخ  زا  ار  قولخم  ياه  یگژیو  همه  هک  روط  نامه  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.دیحوت تسا  نیا  و  تاریخلاک » ٌریخ ال  وه  تالامکلاک ، لامک ال  هل   » دوش یم  نینچ  دنک و  یم  بلس  وا  زا  زین 

: قلاخ قلخ و  هطبار  - 26

ءیشنُم و و  دَجوم » دِجوم و   » هطبار لب  تسین  یشان » أشنم و   » هطبار شقلخ  اب  ادخ  هطبار  دیوگ : یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفـسلف 
.تسا هدرک  داجیا »  » و ءاشنا »  » ار قولخم  دنوادخ  تسا  أشنُم »

و قولخم » قلاخ و   » هطبار لب  تسین  عمال » عملَم و   » هطبار تسین  حـشار » حـشْرَم و   » هطبار تانئاک  تادوجوم  اب  ادـخ  هطبار  نینچمه 
.عتسا بوبرم » ّبر و  »

: تسا لاعف  دنوادخ  - 27

يادـخ هک  تسا  نشور  یـشناد  لها  ملع و  لها  ره  یلقاع ، ره  يارب  .تسا  لاعف  دـنوادخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هفـسلف  شنیب  زا 
.ضحم رگاشامت  هن  تسا  ...و  راّهق  راّبج ، قّالخ ، لاعف ، يادخ  کی  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و 

: يداجیا لهج  - 28

نادرگاش زا  یخرب  هب  مالـسلا  هیلع  ناماما  لـیلد  نیمه  هب  تسا و  هّزنم  يداـجیا » لـهج   » زا مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هفـسلف 
.دماجنایب لهج » داجیا   » هب ناش  یملع  ریسم  دننکن  لمع  يروط  هک  دندرک  یم  شاخرپ  ناش  یمیمص 

: حیضوت
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: لیبق زا  هدمآ  تسا -  دوهشم  هک  روطنامه  زین -  يرگید  ياه  لصا  لوصا  نیا  زا  یخرب  نمض  رد 

.تسا نوناق  نیا  قلاخ  و  لولعم ، هلع و  قلاخ  لب  تسین  للعلا » هلع   » دنوادخ - 1

.تسین شدوخ ، دوجو  زا  يزیچ  هدننک ي  رداص  و  ردصُم »  » یتح تسین و  ردصَم »  » دنوادخ - 2

.ءیش هعم  نکی  مل  ناک و  تسین .) بجوم  ادخ   ) دشاب قولخم  نودب  تسناوت  یم  دناوت و  یم  دنوادخ  - 3

« تادرجم  » ناونع درادـن  دوجو  ناکم  نامز و  زا  غراف  یثداح  چـیه  سپ  تسا  نامز  نیع  تکرح  تسا و  تکرح  نیع  ثودـح  - 4
.تسا مهوت  کی  طقف 

فیک دنوش ، یمن  ادخ  لماش  دنتـسه و  ادخ  قولخم  همه  نیناوق  نیا  دـیهدن  لومـش  دـنوادخ  هب  ار  تاقولخم ، تانئاک و  نیناوق  - 5
.؟ ءارجا وه  ام  هیلع  يرجی 

.رگید لوصا  لصا و  نیدنچ  ...و 

نایاپ
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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